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MAJOR LEAGUE BASEBALL 

CAMPEONATO ALERTA LEGO LEAGUE

SHOW

Liga norte-americana promove 
evento em complexo educacional

Futebol de 
Areia abre as 
celebrações 
pelos 40 anos 
do Jardim 
Morada do Sol

Omega inicia 
campanha de 
conscientização 
para evitar o 
desperdício 
de alimentos

Torneio de 
Robótica reúne 
cerca de 300 
estudantes no 
Sesi Indaiatuba 
hoje e amanhã

Oswaldo 
Montenegro 
traz novo 
espetáculo 

ao Ciaei 
no dia 14

CINEMA

Aves de 
Rapina 
estreia
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P. A3Ministro da Cidadania marca presença na inauguração da quadra poliesportiva, que acontece no próximo sábado (8), às 10h, no Centro Esportivo

Município registrou 322 casos de dengue

Estação Cidadania recebe ministro Osmar Terra

Em 2019, foram notificados 296 casos autóctones e 26 importados; ações de prevenção continuam
O Sistema de Informa-

ção de Agravos de Notifi-
cação (Sinan) aponta que 
Indaiatuba é uma das cida-
des que apresentou baixa 
incidência de dengue em 
2019, e se destacou entre 
os municípios da Região 
Metropolitana de Campi-
nas com mais de 200 mil 
habitantes. O período de 
maior intensidade biológi-
ca do Aedes aegypti é entre 
outubro e abril, épocas de 
chuva e oferta de criadou-
ros, sendo que o período de 
casos confirmados perma-
nece entre janeiro a julho, 
com maior pico entre abril 
e maio. Por isso, as ações 
de prevenção continuam e 
o Programa de Controle da 
Dengue visa orientar a po-
pulação sobre os cuidados 
na prevenção da doença. 
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2º LUGAR NA RMC

Saldo de empregos foi positivo 
em 2019, com 1.787 novos postos 

Margot Robbie 
está de volta ao pa-
pel de Harley Quinn 
em Aves de Rapina - Arle-
quina e sua Emancipação 
Fantabulosa. Nesta nova 
adaptação dos quadrinhos 
da DC Comics, Arlequina, 
Canário Negro (Jurnee 
Smollett), Caçadora (Mary 
Elizabeth Winstead), Cas-
sandra Cain e a policial 
Renée Montoya (Rosie 
Perez) formam um grupo 
inusitado de heroínas que 
resolvem lutar juntas quan-
do um perigoso criminoso 
começa a causar destruição 
em Gotham. A aventura é 
uma das estreias da semana 
no Topázio Cinemas. Con-
fira os horários em www.
maisexpressao.com.br.  

Entre os dias 17 a 21 de fevereiro, crianças entre 6 e 12 anos, das cidades de 
Arujá, Atibaia e Indaiatuba, terão a oportunidade de participar de um dos maiores 
eventos de introdução ao esporte da Major League Baseball (MLB): o Play Ball. 
Pelo segundo ano consecutivo, a MLB traz ao Brasil evento que já é tradição 
nos Estados Unidos. Por aqui, o evento será promovido no dia 20, no Complexo 
Educacional Professora Laura Fahl Corrêa. Confira todos os detalhes.



Editorial
Oferta e Demanda

Artigo

Indaiatuba registrou saldo positivo de 1.787 pos-
tos de trabalho em 2019 e se manteve como segundo 
município da Região Metropolitana de Campinas 
(RMC) com o maior saldo na geração de empregos, 
atrás apenas da gigante Campinas. Terminar o ano 
no azul é sempre importante, porém, mais uma vez, 
precisamos analisar atentamente estes números. 

Em uma cidade com um Distrito Industrial que 
cresce a cada dia e atrai novas empresas e moradores, 
Indaiatuba não poderia apresentar números ainda 
melhores? Analisando de forma bastante leiga, do 
olhar daquele que automaticamente soma novas em-
presas a novas vagas de trabalho, sim, deveríamos ter 
oferecido mais oportunidades. No entanto, erramos 
ao analisar apenas o cenário local da economia.  

Em 2019, mesmo com uma nova liderança no 
Governo Federal, a retomada tem sido bastante lenta. 
Se a atitude positiva se mantém entre os estudiosos, 
o mesmo não dá para dizer de quem espera meses 
ou anos por uma oportunidade de trabalho, seja do 
primeiro emprego ou de uma recoloção no mercado. 

Assim, cabe ao município ampliar o que já faz com 
competência: oferecer qualificação. Seja por meio de 
cursos técnicos ou superiores, o cidadão deve estar 
preparado para abraçar novas oportunidades. Para 
tanto, é preciso arregaçar as mangas e buscar conheci-
mento, para que a demanda encontre mais facilmente 
a oferta. Caso contrário, não adianta reclamar! 

A2

Entre outras tantas coisas, o câncer é um desafio para a humanidade. É temido por quase todos nós (senão todos), é vigo-
rosamente caçado por cientistas ao longo dos séculos, é doloroso para os milhões que dele sofrem e é passível de prevenção 
em um terço das vezes. 

A doença é mesmo um desafio vivo. A história dessa moléstia se entrelaça com a própria história da humanidade, com seu 
primeiro registro há 4 milhões de anos. Por mais que hoje se saiba mais sobre o câncer do que nunca, e que marcantes avanços 
sejam reconhecidos, ainda é responsável por 9,6 milhões de mortes todos os anos. 

Dados recentes publicados pela American Cancer Society (ACS) documentam uma queda de 2,2% na mortalidade por cân-
cer entre 2016 e 2017. Essa é a maior queda registrada até hoje, e pode ser parcialmente explicada pelos avanços nos cuidados 
do câncer de pulmão e melanoma nesse período. A mortalidade por câncer subiu até 1991, e desde então teve queda de 29%. 

O mundo da ciência está otimista por presenciar o que antes parecia inatingível, como o advento da imunoterapia (trata-
mento que faz com que o sistema imunológico atue contra o câncer), e que traz maior chance de cura mesmo para pacientes 
com metástases. 

As coisas também têm mudado para aqueles que vivem com a doença, não só pelos melhores desfechos e melhor controle 
de sintomas, mas sobretudo por assumirem cada vez mais o protagonismo do seu tratamento. 

Não existe mais espaço para a medicina que olha exclusivamente para a doença. Entra em ação o trabalho de dar acesso a 
informações qualificadas para que os pacientes compartilhem decisões que respeitem seus valores. É viver com coerência, na 
saúde e na doença. É tratar com respeito a doença e o doente. 

Esse processo, às vezes citado como “empoderamento” do paciente, vai além da qualificação médica: requer ação dos meios 
de informação por diferentes mídias, o ativismo e empenho de organizações relacionadas ao tratamento e resultam em uma 
feliz mudança de paradigmas no tratamento de seres humanos. 

A contar para o lado triste da história estão as vidas que poderiam ser salvas com a adequada implementação de estratégias 
de prevenção e detecção precoce. Por exemplo, cerca de um terço das doenças neoplásicas podem ser prevenidas. 

O tabaco ainda é responsável por 22% das mortes por câncer, e evitar a obesidade, manter atividade física e dieta adequadas 
reduzem consideravelmente o risco de desenvolver diversos tipos de tumores, como o de mama, intestino e próstata. 

Ainda no caminho do que podemos evitar está o câncer de colo uterino. O Brasil tem um lamentável e elevadíssimo número 
de mulheres que sofrem e morrem por essa doença. É importante mencionar o papel da vacinação contra o vírus HPV como um 
marco na luta contra mortes pelo câncer. A melhor conscientização e educação da população, bem como estratégias de saúde 
pública, podem reduzir mortes por câncer. Não é otimismo excessivo. É ciência e ação! 

Em um país de grandes disparidades, temos também o que chamo de desigualdade do câncer. O acesso aos recursos que 
trazem maior chance de cura e mais do que dobram o tempo de vida de pacientes não é homogêneo. Felizmente os tratamentos 
são a cada dia melhores, mas também, proporcionalmente mais caros. Sem falar no desequilíbrio no número de mortes por 
câncer no mundo, sendo mais frequente nos países em desenvolvimento. 

O Dia Mundial do Câncer fortalece o movimento de todos que enxergam o câncer como um desafio a ser combatido para 
que, um dia, seja uma doença menos temida, menos sofrida, mais compreendida pela ciência e quem sabe, previnida em uma 
boa parte das vezes, senão em todas elas. 

Vivian Castro Antunes de Vasconcelos 
Médica oncologista clinica do Hospital Vera Cruz, grupo SOnHe e CAISM-UNICAMP. É mestre em ciências na área de Oncologia pela Unicamp. 

Informações à imprensa: Kátia Nunes/ Bianca Massafera/ Yasmin Rachid -- F.(19) 3295-7000/ Whatsapp (19) 99751-0555 comunicacao@
antoniamariazogaeb.com.br 

O câncer em 2020: como estamos nessa batalha? 

Sempre ouvimos dizer que tal carro tem “tantos cava-
los de potência”. Esse termo foi inventado pelo engenheiro 
escocês James Watt, no final do século XVIII, sendo 
famoso por seu trabalho em melhorar o desempenho dos 
motores a vapor.

 Antes do motor a vapor, essa tarefa era feita por ca-
valos que, por meio de um sistema de cordas e roldanas, 
puxavam baldes cheios de produtos dos mais variados 
tipos. Portanto, nada mais natural que comparar a força 
dessas máquinas à dos equinos.  

Com o preço do combustível nas alturas, poderíamos 
voltar aos tempos da carroça, do carro de boi ou até mesmo 
da empoeirada bicicleta parada no fundo da garagem. 

Porque como diz um colunista de um famoso jornal: 
- Aumenta a conta da luz o triplo, mas não mexe na 

gasolina. Porque gato eu sei fazer, mas cavar pra achar 
petróleo é complicado.

Ou seja, só aumentam a ga-
solina porque não temos posto. 
Só levado. 

VAMOS A CAVALO. DE NOVO. 

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

Muitas vezes, o Museu Ferroviário de Indaiatuba passa despercebido por quem transita por lá diariamente. Porém, basta um 
olhar mais atento para estacar a beleza e imponência da locomotiva nº 10 da Estrada de Ferro Sorocabana. Belíssima, não é?

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade
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Prefeito recebe Osmar Terra em quadra no Centro Esportivo

O prefeito Nilson 
Gaspar recebe o 
ministro da Ci-

dadania, Osmar Gasparini 
Terra, no sábado (8), às 
10h, para inauguração 
da Estação Cidadania. 
A quadra poliesportiva 
inicialmente denominada 
Centro de Iniciação ao 
Esporte (CIE), foi constru-
ída nas dependências do 
Centro Esportivo do Tra-
balhador. A obra recebeu 
investimentos de pouco 
mais de R$ 3 milhões, 
provenientes de convênio 
firmado pela Prefeitura 
com o Governo Federal.

A proposta é integrar 
em um só espaço físico, 
atividades e a prática de 
esportes voltados ao alto 
rendimento, estimulando 
a formação de atletas entre 
crianças e adolescentes. 

Em Indaiatuba, a Secreta-
ria de Esportes implantará 
aulas do Esporte Cidadão, 
com 180 atendimentos 
para crianças e adolescen-
tes na modalidade futsal; 
da Juventude Esportiva, 
com 80 atendimento para 
jovens na modalidade 
futsal; 60 atendimentos 
de Alto Rendimento para 
atletas de voleibol mas-
culino e feminino; 450 
atendimentos de Prepa-
ração Física e mais 450 
para Fisioterapia voltado 
à atletas que disputam 
campeonatos externos, 
principalmente Jogos Re-
gionais e Abertos; 120 
atendimentos de muscula-
ção para atender a deman-
da do departamento de 
Lazer, totalizando 1.340 
atendimentos.

O projeto tem área 
construída de 1.720m² com 
quadra em piso sintético 

flexível e arquibancada 
para 177 lugares, incluindo 
área destinada a cadeiran-
tes. A Estação Cidadania 
também conta com sanitá-
rios e vestiários masculinos, 
femininos e acessíveis; 
copa; administração; sala 
para professores e técni-
cos; depósito; ambulatório; 
academia no pavimento 
superior e elevador.

Infraestrutura
“Estamos oferecendo 

mais um espaço de quali-
dade para atender nossas 
crianças e jovens, incen-
tivando a iniciação e a 
prática esportiva. A quadra 
poliesportiva também aten-
de as exigências para rece-
ber competições esportivas 
oficias”, ressalta Gaspar. 
A quadra está na lista dos 
primeiros projetos aprova-
dos pelo Ministério do Es-
porte na segunda etapa do 

Programa de Aceleração 
do Crescimento (PAC 2).

Pelo convênio firmado 
com o Governo Federal, 
os projetos de arquitetura 
e engenharia da quadra 
foram fornecidos pelo Mi-
nistério do Esporte aos 
municípios que tinham 
disponibilidade de terreno 
em localização, condições 
de acesso e características 
adequadas para a implanta-
ção. Além disso, os muni-
cípios tiveram que assumir 
o compromisso de gestão, 
funcionamento e manuten-
ção do equipamento.

Diante das mudanças 
que ocorreram no Gover-
no Federal, a Administra-
ção teve problemas com 
o repasse da verba, o que 
atrasou sua conclusão. A 
quadra está localizada no 
Centro Esportivo, que fica 
na Avenida Conceição, 
1.885, Cidade Nova II.

Estação Cidadania recebe 
ministro para inauguração
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Campeonato de Futebol de Areia inicia comememorações, que se estendem março, com diversas atrações  
Morada do Sol abre celebração de 40 anos
DA REDAÇÃO
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O Jardim Morada 
do Sol comemora 
40 anos. O ani-

versário do bairro faz 
parte do calendário de 
festas oficiais do municí-
pio desde 2009, através da 
Lei 5.644, de autoria do 
vereador e presidente da 
Câmara, Hélio Ribeiro. 
A festa ocorre durante o 
mês de março e irá contar 
com diversas atrações, 
como um final de sema-
na dedicado a uma festa 
para as crianças, shows, 
atividades relacionadas 

à saúde, meio ambiente, 
cultura, lazer e até uma 
sessão solene de homena-
gem aos moradores mais 
antigos do bairro. 

Mas o pontapé inicial, 
literalmente, acontece 
neste domingo (9), com a 
primeira rodada do Cam-
peonato de Futebol de 
Areia. Na disputa estão 
Moleques da Praça, Uni-
dos do Corolla, River, 
Real Malvina, Juventus, 
Vila Real, Futshow, Real 
Morada do Sol, Ajax, Os 
Nordestinos, Red Bull 
Corolla, Meninos do Mor-
ro, Baixada, RRJ, Ou-

sadia F.C. e Revelação. 
Os jogos acontecem na 
quadra do Parque Corolla.

O campeonato tem 
quatro grupos com quatro 
equipes cada. Os times 
jogarão entre si, e os dois 
times com maior pontu-
ação na chave se classi-
ficam para as quartas. A 
segunda rodada acontece 
dia 16 de fevereiro, no 
Floresta Parque; a tercei-
ra, no dia 1º de março, ou-
tra vez no Parque Corolla, 
e as oitavas de final, no 
dia 8 de março, também 
no Floresta Parque. A 
semifinal está marcada 

para dia 15 de março, se-
guida da final, no Parque 
Corolla.

As atrações foram 
divididas em vários dias 
e em diferentes pontos do 
bairro, fundado em 19 de 
março de 1980, por meio 
do Decreto Municipal 
2.081. Além das ativi-
dades esportivas – que 
também contam com um 
campeonato de futebol 
de campo, a festa que 
comemora os 40 anos 
do bairro traz eventos 
sociais e culturais; além 
de dar ênfase a uma parte 
histórica do bairro. 

Resgate
O presidente da Câ-

mara, Hélio Ribeiro, faz 
um resgate da história 
oral dos moradores, en-
trevistando pessoas que 
contam em que condições 
deixaram sua terra natal 
para morar numa cidade 
que a maioria desconhe-
cia, em um bairro que 
não tinha água, asfalto, 
energia elétrica, escola, 
posto de saúde ou creche.

“Através de uma par-
ceria com a Fundação 
Pró-Memória de Indaia-
tuba, fazemos um resgate 
oral dessas histórias, con-

tando como essas pesso-
as foram recepcionadas 
quando chegaram ao bair-
ro e como transformaram 
suas próprias histórias 
e a história de Indaiatu-
ba”, comenta Ribeiro. 
As entrevistas ficam dis-
ponibilizadas na página 
“Resgate e Preservação 
da História do Jd. Morada 

do Sol”, no Facebook. 
A relação dos home-

nageados da festa de 40 
anos ainda será divulgada 
pela Associação dos mo-
radores do bairro, bem 
como o calendário das 
comemorações. Todas as 
atividades da festa têm 
entrada gratuita e são 
abertas ao público.
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Cidade tem menor incidência de Dengue entre municípios da RMC com mais de 200 mil habitantes

Sistema aponta Indaiatuba como uma das cidades que apresentou baixa incidência da doença em 2019

Município registrou 322 casos de dengue

O Sistema de In-
f o r m a ç ã o  d e 
Agravos de No-

tificação (Sinan) aponta 
que Indaiatuba é uma das 
cidades que apresentou 
baixa incidência de den-
gue em 2019, e se desta-
cou entre os municípios 
da Região Metropolitana 
de Campinas (RMC), 
que possuem mais de 
200 mil habitantes.

Segundo dados, no 
ano passado, em Indaia-
tuba, que possui cerca 
de 250 mil habitantes, 
foram notificados 296 
casos autóctones e 26 
importados. O município 
com maior número de 
casos de dengue con-
firmado foi Campinas, 
que possui cerca de 1,2 
milhão de habitantes e 
registrou 26.280 autóc-
tones e 36 importados.

Para o prefeito de In-
daiatuba, Nilson Gaspar, 
a baixa incidência dos 
casos de dengue é de-
vido aos investimentos 

DA REDAÇÃO
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realizados nos projetos 
de combate e controle 
da doença. “As parcerias 
permitiram que em 2019 
fosse colocada em práti-
ca a segunda fase do pro-
jeto Aedes do Bem, onde 
foram realizados vários 
testes de lançamento 
de larvicida biológico, 
utilizando equipamen-
tos novos no mercado 
e até drone. Tudo para 
conseguir alcançar os 
criadouros que ficam nos 
lugares mais difíceis”.

Ações
O Programa de Con-

trole da Dengue visa 
orientar a população so-
bre os cuidados na pre-
venção da proliferação 
do Aedes aegypti. “Ainda 
encontramos muitos cria-
douros e é importante 
ressaltar que o Aedes 
aegypti fica dentro das 
casas e em qualquer lugar 
com água parada, ele já 
consegue se reproduzir. 
Por isso, não podemos 
descuidar. A forma mais 
eficaz de acabar com a 
proliferação do mosqui-

to é acabar com os cria-
douros”, explica o co-
ordenador do Programa, 
Ulisses Bernardinetti. 

O emprego da tecno-
logia do Aedes do Bem 
começou em 2018, em 
forma de pesquisa. São 
mosquitos machos que 
não picam e não transmi-
tem doenças e que, soltos 
em uma área infestada 
por mosquitos selva-
gens, buscam as fêmeas 
para neutralizar a opor-
tunidade de reprodução 
destas. De acordo com a 

Secretaria Municipal de 
Saúde, esses mosquitos 
foram soltos de maio de 
2018 até abril de 2019 
em quatro bairros da 
cidade: Morada do Sol, 
Cecap, Moacir Arruda e 
Jardim Itamaracá. 

O programa também 
monitora a população do 
mosquito Aedes aegypti 
com as armadilhas ovi-
trampas, que simulam 
um criadouro natural e 
possuem uma paleta de 
ovoposição, onde a fê-
mea deposita seus ovos. 

Atualmente, são 150 ar-
madilhas distribuídas nas 
cinco áreas de abrangên-
cia do município. 

Indaiatuba também 
realiza a Avaliação de 
Densidade  Larvár ia 
(ADL) que consiste na 
amostragem de imóveis 
a serem vistoriados para 
obtenção de informações 
para o cálculo de índices 
de infestação e informa-
ções sobre os recipientes 
encontrados. Essas infor-
mações são importantes 
para o direcionamento 

das ações de controle. 

Orientações
O período de maior in-

tensidade biológica do Ae-
des aegypti é entre outubro 
e abril, épocas de chuva e 
oferta de criadouros, sendo 
que o período de casos 
confirmados da doença 
permanece entre janeiro 
a julho, com maior pico 
entre abril e maio. Ber-
nardinetti explica como é 
a ação da equipe em caso 
de confirmação da dengue. 
“Trabalhamos em cima 
dos casos suspeitos e con-
firmados da dengue, fazen-
do um raio de 200 metros 
de cada caso e executamos 
a atividade de Controle 
de Criadouros, colocação 
de larvicidas e produtos 
alternativos”, detalha.

A orientação em caso 
de sintomas das arbovi-
roses é procurar imedia-
tamente uma Unidade de 
Saúde para atendimento, 
não tomar medicamentos 
sem orientação médica e 
informar ao profissional 
de saúde a localidade onde 
esteve nos últimos 14 dias.
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Indaiatuba registrou 1.787 postos de trabalho; Campinas lidera ranking da Região Metropolitana

Saldo de empregos foi positivo em 2019

Pelo segundo ano 
consecutivo, In-
daiatuba se man-

teve como segundo mu-
nicípio da Região Me-
tropolitana de Campinas 
(RMC) com o maior saldo 
na geração de empregos. 
De janeiro a dezembro de 
2019, a cidade registrou 
saldo positivo de 1.787 
postos de trabalho, fican-
do atrás apenas de Campi-
nas, a maior da região. Os 

ARQUIVO RIC-PMIdados são do Ministério 
do Trabalho e Empre-
go através do Cadastro 
Geral dos Empregados e 
Desempregados (Caged).

No total, foram 31.929 
admissões contra 30.142 
demissões em 2019. O 
setor de serviços foi res-
ponsável pelo maior nú-
mero de contratações 
durante o ano, com 846 
novos registros de tra-
balho (12.269 admissões 
contra 11.423 desliga-
mentos). Na sequência 
aparecem o comércio, 

com saldo de 491 vagas 
(8.163 admissões contra 
7.672 desligamentos) e 
a indústria de transfor-
mação, com total de 267 
vagas (7.228 admissões 
contra 6.961 desligamen-
tos). Completam a lista 
os setores da construção 
civil (98 vagas), serviços 
industriais de utilidade 
pública (50 vagas) e a 
agropecuária (39 vagas).

Indaiatuba possui atu-
almente mais de 22 mil 
empresários, são 870 in-
dústrias cadastradas, cujas 

atividades predominantes 
são as indústrias automoti-
vas, mecânicas e metalúr-
gicas; 12.650 prestadores 
de serviços (pessoa jurí-
dica), 3.701 prestadores 
de serviços autônomos e 
5.103 comércios.

Em 2019 foram pro-
movidos 16 encontros 
com empresários no Mu-
seu da Água, que conta-
ram com a participação 
de aproximadamente 
1.700 pessoas. O obje-
tivo é oferecer capaci-
tação para os profissio-
nais e estreitar a relação 
entre os empresários.

PAT
O PAT (Posto de Aten-

dimento ao Trabalhador), 
vinculado à Secretaria de 
Governo, realizou em 2019 
aproximadamente 110 mil 
atendimentos. A unidade 
é mantida por meio de 
parceria com o Governo 
do Estado, coordenado 
pela Secretaria Estadual 
do Emprego e Relações 
do Trabalho (SERT), que 
faz intermediação entre 
empresas que precisam de 
mão de obra e profissionais 
que procuram emprego. 
Atualmente há 51 vagas de 
empregos no PAT.

Posto de Atendimento ao Trabalhador local oferece atualmente 51 vagas de empregos 
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No Posto também é 
possível fazer inscrição 
para o seguro-desempre-
go, emissão da carteira 
de trabalho, inscrição para 
o Programa Estadual de 
Qualificação Profissional 
(PEQ) e para o Programa 
de Apoio à Pessoa com 
Deficiência (Padef). To-
dos os serviços são gratui-
tos. O PAT de Indaiatuba 
fica na Rua Jacob Lyra, 
344, Parque das Nações. 
O atendimento é feito de 
segunda a sexta-feira, das 
7h às 15h45. Mais infor-
mações pelo telefone (19) 
3825-6622 ou 3825-6613.
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Omega inicia campanha contra desperdício
Iniciativa vai percorrer todos os clientes e pretende alertar também colaboradores e seus familiares

DIVULGAÇÃO
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Com a intenção 
de despertar nos 
colaboradores 

de seus clientes a cons-
cientização da impor-
tância de evitar o des-
perdício dos alimentos, 
a Omega Alimentação 
iniciou esta semana uma 
grande campanha na 
ApoloSpuma, em Itu. A 
iniciativa vai percorrer 
todos os clientes Omega 
e pretende alertar sobre 
o desperdício, não so-
mente no restaurante da 
empresa, mas também 
dentro da casa de cada 
um dos colaboradores.

Pesquisas recentes 
mostram que o Brasil 
descarta, por ano, quase 
37 milhões de toneladas 
de lixo orgânico, basica-
mente restos de alimen-
to. Isso é praticamente 
metade de todo o lixo 
recolhido no país. Para 
se ter uma ideia da quan-
tidade de comida que 

vai diretamente ao lixo, 
todo ano, cada brasileiro 
descarta mais de 41 qui-
los de comida. Em uma 
família de três pessoas, 
esse volume chega perto 
dos 130 quilos. 

Na liderança dos ali-
mentos mais descar-
tados estão o arroz, a 
carne bovina, o feijão e 
o frango, presentes nas 
refeições da maior parte 
da população. O arroz e 
o feijão, que encabeçam 
a estatística, são dois 
dos principais ingre-
dientes de um cardápio 
considerado ideal para 
suprir as necessidades de 
nutrientes do organismo.

ONU 
Estudo da Organiza-

ção das Nações Unidas 
(ONU) para Agricultura 
e Alimentação - FAO, 
denominado Estado da 
Insegurança Alimentar 
e Nutricional no Mundo 
em 2019, demonstra que 
mais de 820 milhões 

de pessoas no mundo 
sofrem com a fome, que 
está aumentando em qua-
se todas as sub-regiões 
da África, América Lati-
na e Ásia Ocidental.

Para a Gerente Ope-
racional da Omega, De-
borah Xavier da Silvei-
ra, a ideia surgiu após 
divulgação dos estudos 
comprovarem que, ape-
sar de muita gente passar 
fome ao redor do mundo, 
ainda desperdiça-se mui-
to alimento. “Quando 
constatamos através dos 
números apresentados, 
que muita gente passa 
fome e que jogamos uma 
grande quantidade de 
comida no lixo, decidi-
mos que precisaríamos 
nos mexer nesse sentido. 
Nossa intenção é des-
pertar em cada um dos 
colaboradores das em-
presas que atendemos, 
a consciência do não 
desperdício no ambien-
te de trabalho e dentro 
de suas casas. Faremos 

isso em parceria com 
nossos clientes, de ma-
neira descontraída, mas 
sem deixar de ressaltar a 
importância do consumo 
consciente”, finalizou.

A Omega Alimenta-
ção é especializada em 
soluções de alimentação 
para empresas e hospi-
tais. Seus projetos são 

personalizados e pro-
porcionam o convívio 
e o bem-estar de cola-
boradores de diferentes 
grupos, inclusive com 
refeição transportada. A 
qualidade dos serviços é 
garantida pelo eficiente 
Sistema de Gestão da 
Qualidade, além da ex-
pertise acumulada desde 

1991. Com capacidade 
de produzir refeições 
nos restaurantes dos 
clientes ou em uma de 
suas cozinhas compac-
tas, a Omega possui 
modernos equipamentos 
que garantem a qua-
lidade, conservação e 
transporte de refeições, 
inclusive hospitalares.

Pesquisas apontam que Brasil descarta, por ano, 37 milhões de toneladas de restos de alimento
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Torneio de Robótica receberá 32 times e cerca de 300 estudantes do ensino fundamental e médio do Estado
Sesi recebe etapa do First Lego League

O Torneio de Ro-
bótica First Lego 
League (FLL) 

reunirá 32 times, cerca de 
300 estudantes do ensino 
fundamental e médio de 
escolas públicas e parti-
culares de todo o Estado. 
A seletiva tem início na 
tarde desta sexta-feira 
(7) e continua durante 
todo o sábado (8), no 
Centro de Atividades 
Sesi (Serviço Social da 
Indústria) de Indaiatuba. 

Os melhores times da 
seletiva se classificarão 
para a Etapa Nacional 
do torneio, que será rea-
lizado entre os dias 6 e 8 
de março, no Parque Ibi-
rapuera, em São Paulo. 
Nessa etapa, os melhores 
do país se credenciam 
para a disputa de torneios 
internacionais. As equi-
pes de Indaiatuba con-
firmadas no evento são 
Bubbletrons Annunziat-
ta, Bazinga, Genius da 
Robótica, Nerds!, Mega-
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zords, Robotics League e 
Magnéticos.

O First Lego Lea-
gue é um programa inter-
nacional de exploração 
científica, projetado para 
fazer com que crianças e 
jovens de 9 a 16 anos se 
entusiasmem com Ciên-
cia e Tecnologia e adqui-
ram habilidades valiosas 
de trabalho e de vida. No 
Brasil, o Departamento 
Nacional do Serviço 
Social da Indústria é a 
instituição responsável 
pela operação dos tor-
neios e o Sesi-SP, como 
sub-operador, é respon-
sável pela organização e 
realização dos torneios 
regionais no Estado.

City Shaper
A cada temporada, 

além de construir e pro-
gramar robôs, os alunos 
são desafiados a desen-
volver um projeto de pes-
quisa que ofereça solução 
prática e inovadora para 
um problema do mundo 
real. Para essa tempora-
da, o torneio de Robótica 
FLL têm como tema a 
construção de cidades 
mais inteligentes (City 
Shaper), que propõe aos 
competidores estudar pro-
blemas atuais das cidades 
e encontrar soluções ino-
vadoras e aplicáveis.

Durante a competi-
ção, o momento mais 
animado é quando os 

robôs entram em ação. 
Conhecida como Desa-
fio do Robô, essa etapa 
exige que os estudantes 
construam e programem 

Alunos são desafiados a desenvolver um projeto de pesquisa que ofereça solução prática

um robô autônomo, ca-
paz de cumprir missões 
predeterminadas. A prova 
é realizada em uma mesa 
de competição, na qual os 
robôs devem executar as 
tarefas programadas em 
até dois minutos e meio.

As equipes são com-
postas por até dez alu-
nos e dois técnicos. A 
pontuação de cada time 
é baseada em quatro re-
quisitos: Projeto de Ino-
vação (processo de pes-
quisa, solução inovadora 
e apresentação); Projeto 

do Robô (design do robô, 
programação e estraté-
gia e inovação); Desafio 
do Robô (pontuação do 
robô) e Core Values (ins-
piração, trabalho em equi-
pe e profissionalismo). 

A competição é pro-
movida em 100 países 
com mais de 300 mil 
estudantes e quase 40 mil 
times. Para saber mais 
sobre o torneio, acesse 
www.portaldaindustria.
com.br. O Sesi Indaiatuba 
fica na Avenida Francisco 
de Paula Leite, 2.701.

DIEGO CAMPOS/AGÊNCIA CNI



Guarda prende homem que 
esfaqueou a companheira
Agressor tentava fugir do local quando foi detido, na quarta-feira (5)

A10

Na noite desta 
quarta-feira (5), 
guardas civis 

em patrulhamento de ro-
tina pelo Jardim Renata 
se depararam com uma 
tentativa de homicídio. 

Um homem havia 
acabado de desferir 
facadas em sua compa-
nheira e tentava fugir 
do local. A mulher foi 
socorrida e encaminha-
da ao Hospital Oliveira 
Camargo (Haoc).

Questionado, o in-
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Por conta de uma su-
posta briga de trânsito, 
um homem de 45 anos 
foi agredido na madru-
gada do último domingo 
(2). Ronaldo Rodrigues 
dos Santos chegou a 
ficar inconsciente e foi 
internado na Unidade 
de Terapia Intensiva 
(UTI) do Hospital Au-
gusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc). Câmeras 
de segurança registra-
ram a ocorrência.

As imagens mostram 
dois veículos trafegando 
pela rua, e em seguida 
eles param. O condutor 
do Gol branco desce e 
vai ao encontro do outro, 
e na sequência começam 
as agressões. O motoris-
ta do veículo branco é 
violentamente agredido 
com socos e chutes na 
cabeça, até ficar incons-
ciente. Logo depois, o 
agressor arrasta o outro 
pela calçada e o deixa 

ali, desacordado.

Detalhes
Nas imagens, é pos-

sível perceber ainda que 
o motorista agressor re-
torna ao local, vasculha 
o bolso da vítima e sai 
novamente. Ele também 
estava acompanhado de 
uma mulher, que presen-
ciou toda a cena.

O homem agredido, 
socorrido por moradores, 
que acionaram o resgate, 
segue internado, e seu es-
tado clínico é estável: ele 
já está consciente, orien-
tado e quadro evolui bem. 

 O registro na dele-
gacia foi feito pela irmã 
da vítima, e a ocorrência 
foi configurada como 
tentativa de homicídio. 
Segundo a Guarda Ci-
vil, o agressor foi iden-
tificado, contudo, seu 
nome não foi divulgado 
e seu paradeiro continua 
sendo investigado

Homem agredido se 
recupera no Haoc

Após ser detido, agressor confessou o crime e indicou esconderijo da faca; em seguida, foi encaminhado à delegacia e detido

EDUARDO TURATI (GC)

divíduo confessou o 
crime e mostrou onde 
havia escondido a faca. 
L.J.A. foi encaminhado 
à delegacia, onde o fla-
grante ficou constatado 
e o delegado de plantão 
decretou a sua prisão.

A redação do Mais 

Expressão entrou em 
contato com a asses-
soria do Haoc, a qual 
informou que o estado 
clínico da mulher é es-
tável. Ela passou por 
tratamentos clínico e 
cirúrgico e segue inter-
nada para recuperação.

No domingo (2), a 
Guarda Civil atendeu 
três ocorrências de vio-
lência doméstica. Um 
dos envolvidos, apre-
sentado na delegacia 
de polícia, foi preso em 
flagrante e permaneceu 
à disposição da Justiça.

A primeira ocorrên-
cia foi atendida no Jar-
dim Morada do Sol. A 
equipe 106, com o apoio 
do GAP 095, esteve no 
local onde um homem 
alcoolizado agredia sua 
esposa com socos. A 
vítima foi conduzida 
à UPA, e o agressor, à 
delegacia, onde o dele-
gado determinou a sua 
prisão em flagrante.

O  s e g u n d o  c a s o 
aconteceu no Jardim 
União, onde um casal 
em processo de se-
paração discutia por 

causa da separação de 
bens.  Ambos foram 
igualmente conduzidos 
até a delegacia, onde 
foram orientados e um 
boletim de ocorrência 
foi registrado.

O último caso do do-
mingo também foi aten-
dido no Jardim União. 
Após uma solicitação à 
Guarda Civil pelo 153, 
agentes abordaram o 
homem, que relatou ter 
ido ao trabalho da ex-
-mulher somente para 
deixar os filhos. Ela in-
formou aos guardas que 
seu ex-marido em datas 
anteriores a agrediu e 
acionou a Guarda com 
medo do fato se repetir. 
O casal foi conduzido 
até a delegacia, onde 
receberam orientações, 
e foi elaborado um bo-
letim de ocorrência.

OCORRÊNCIAS

3 casos de violência 
doméstica em 1 dia 



Secretaria de Obras conclui pintura do Half Pipe da pista de skate
ASKIN

DIVULGAÇÃO

Liga profissional de beisebol norte-americana apresenta o Play Ball no próximo dia 20
MLB traz evento para Parque das Nações
DA REDAÇÃO
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Intenção é fomentar a prática esportiva às crianças através do beisebol em forma de diversão
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Entre os dias 17 a 
21 de fevereiro, 
crianças entre 6 

e 12 anos, das cidades 
de Arujá, Atibaia e In-
daiatuba, terão a oportu-
nidade de participar de 
um dos maiores eventos 
de introdução ao esporte 
da Major League Baseball 
(MLB): o Play Ball. Pelo 
segundo ano consecuti-
vo, a MLB traz ao Brasil 
evento que já é tradição 
nos Estados Unidos. 

A intenção é apresentar 
e fomentar a prática es-
portiva às crianças através 
do beisebol em forma de 
brincadeira e diversão. Em 
Indaiatuba, o evento será 

Os skatistas da cidade 
já podem aproveitar o 
novo Half Pipe da Pista 
de Skate localizada no 
Parque Ecológico. A Se-
cretaria de Obras e Vias 
Públicas concluiu a obra 
e na semana passada, in-
tegrantes da Associação 
dos Skatistas de Indaia-
tuba (Askin) ajudaram 
na finalização da pintura, 
com a identificação do 
coping, transições e flat 
do half. Em janeiro, a 
Prefeitura também com-
pletou as melhorias no 
local com a instalação de 
grades de proteção nas 
rampas e um bebedouro 
com água gelada. 

O projeto do Half Pipe 
foi desenvolvido pela Se-
cretaria de Obras e Vias 

promovido no dia 20. 
Em 2019, 700 crian-

ças foram atendidas pelo 
programa nos eventos re-
alizados em Ibiúna, Bastos 
e Marília. Neste ano, serão 
cinco dias de evento: dia 
17 em Arujá, dias 18 e 19 
em Atibaia, e dia 20 em 
Indaiatuba, no Complexo 
Educacional Professora 
Laura Fahl Corrêa, em 
dois períodos: das 9h30 
às 12h e das 13h às 15h30. 

Play Ball
A MLB, com apoio da 

Confederação Brasileira 
de Beisebol e Softbol, e 
das prefeituras de Arujá, 
Atibaia e Indaiatuba, rea-
lizará três dias de eventos 
recreativos, intitulados 
Play Ball. A iniciativa é 

um esforço coletivo do 
beisebol para encorajar 
jovens e comunidades a 
se envolverem em ativi-
dades relacionadas ao bei-
sebol ou softbol, incluin-
do ligas formais, eventos 
especiais e formas casuais 
de brincadeiras e jogos.

O Play Ball se tornou 
atividade importante de 
engajamento infanto-ju-
venil da MLB durante a 
temporada do beisebol, 
especialmente em datas 
importantes da tempora-
da como os playoffs e a 
World Series. Os eventos 
demonstram como o jogo 
pode servir como uma sa-
ída para a atividade física, 
divertir-se com os amigos 
e aprender a jogar o espor-
te nos níveis mais básicos.

Além de conhecerem 
o esporte – ainda não tão 
comum entre os brasilei-
ros – as 350 crianças con-
vidadas a participarem 
de cada evento ganha-
rão brindes especiais da 
MLB, camiseta persona-
lizada do evento, kit bei-
sebol de brinquedo e pul-
seiras exclusivas. O Play 

Ball contará também com 
a presença de jogadores 
brasileiros profissionais 
da MLB como “instruto-
res”. Neste dia, as crian-
ças vão experimentar a 
vivência de minijogo, 
duelo de rebatidas, treino 
de agilidade, arremessos 
e roubo de bases, tudo em 
forma de brincadeira. 

Públicas com a colabo-
ração da Askin e segue 
todos os padrões exigidos 
para a prática segura do 
skate. O Half é uma estru-
tura côncava, em forma de 
U, destinada a prática de 
esportes radicais, como o 
skate, patins ou BMX, que 
pode ser feita de madeira, 
ferro e outros materiais. 
Na Pista de Skate de In-
daiatuba foi construído 
um híbrido de alvenaria, 

ferro e chapas de aço, com 
quatro metros de altura, 
flat de 4,2 metros e raio de 
3,6 metros. O vão livre do 
côncavo é de 11,4 metros.

A Pista do Parque Eco-
lógico foi inaugurada em 
2004 e deste então, já pas-
sou por algumas reformas 
para receber melhorias. 
A maior delas aconte-
ceu em 2017, quando o 
espaço foi todo remode-
lado e segmentado com 

o objetivo de atender 
as categorias iniciante, 
intermediária e avançada.

Além da correção de 
alguns problemas nos 

obstáculos existentes, 
foi feita a montagem de 
novas rampas, além do 
reforço na iluminação 
e a reforma dos banhei-

ros. Na ocasião, o antigo 
Half Pipe foi demolido, 
com a promessa de dar 
continuidade às obras de 
remodelação da Pista.

Play Ball MLB 
Indaiatuba

Data: 20 de fevereiro 
Horários:  8h30 as 
12h e 13h às 15h30 
L o c a l :  C o m p l e x o 
E d u c a c i o n a l  P r o -
fa. Laura Fahl Corrêa 
Endereço: Rua José 
Francisco Ceccon, 236, 
Parque das Nações

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI



Você sabe qual é o novo luxo do milênio?
Prática de exercícios físicos é fundamental para a qualidade de vida em todas as idades
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DIVULGAÇÃO/ACADEMIA 40+

De que adianta ter 
tempo e dinhei-
ro se não esta-

mos aptos fisicamente 
para viver plenamente 
cada momento de nossa 
vida? O “luxo” mudou! 
E existe um novo con-
ceito moderno do que é 
o “luxo” supremo e as 
pessoas estão mudando 
as atitudes em relação à 
vida que levam. 

O novo “luxo” é ter 
saúde, liberdade, tempo, 
mobilidade, disposição e 
energia! E quem pode se 
dar a esse luxo? Quem 
pode cuidar de sua saúde 
física, mental, emocional, 
psíquica e espiritual? 
Quem pode ter a liberda-
de de ser o que é sem se 
preocupar com a opinião 
de ninguém? E com a 
idade que tem?

Como passar dos 60 
anos com o corpo em 
forma e a cabeça jovem?  
O segredo é não parar! 
Temos que exercitar tan-
to o físico como a men-
te, pois o sedentarismo, 
dietas mal elaboradas, 
preguiça e pouco treino 
intelectual influenciam 
negativamente não ape-
nas no funcionamento 
do corpo, como também 
do cérebro. “A prática 
de exercícios físicos é 
fundamental para termos 
longevidade com quali-

dade de vida”, afirma a 
sócia proprietária, Lina 
Amstalden Maruyama.

No Brasil, segundo 
estudos, 47% da popu-
lação não se exercita o 
suficiente. Um dos da-
dos mais relevantes da 
pesquisa é que a falta de 
atividade física eleva os 
riscos de desenvolver ou 

agravar doenças.
Pesquisadores ameri-

canos e canadenses afir-
mam que fazer exercícios 
desacelera ou até mesmo 
revertem os sinais de 
envelhecimento precoce. 
A atividade física faz 
bem para a saúde, para 
o humor, e agora des-
cobriram que ela pode 

sui um método próprio 
com número limitado 
de alunos, sem perda de 
tempo, e dispõe de um 
ambiente agradável, sem 
espelhos e músicas altas.

Se você quer se man-
ter jovem e viver com 
dignidade e qualidade 
de vida a 40+ é sua 
melhor escolha.

Em Indaiatuba, a Aca-
demia 40+ está localizada 
na Avenida Conceição, 
2.536. Para mais infor-
mações telefone e what-
sapp (19) 3392-4819.

fazer bem até para a pele, 
mantendo-a jovem.

O b v i a m e n t e  q u e 
quando falamos de ati-
vidade física regular, 
estamos falando de mo-
nitoramento e acompa-
nhamento profissional. 
“Trabalhamos para que 
ninguém mais minta 
sua idade e tenha orgu-

lho e alegria de viver 
plenamente, indepen-
dente de fase de sua 
vida”, comenta Lina.

Academia 40+
A rede de Academia 

40+ está presente em 
várias cidades do país. 
Possui acompanhamento 
personalizado nas moda-
lidades de musculação, 
pilates e treinamento 
aeróbico e atende tanto 
o público masculino e 
feminino de todas as 
idades. A academia pos-

Academia 40+ possui acompanhamento personalizado na musculação, pilates e treinamento aeróbico; em Indaiatuba, fica na Avenida Conceição, 2.536
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O Topázio Cine-
mas promove 
no domingo, 9 

de fevereiro, às 14 ho-
ras, a terceira edição da 
Sessão Azul. O projeto, 
realizado em parceria 
com o Shopping Jaraguá 
e a ABAcadabra, é vol-
tado para pessoas com 
distúrbios sensoriais, 
autistas e suas famílias. 
A atração será a anima-
ção Frozen II e todos os 
participantes da sessão 
pagam meia-entrada. 

Escolhido por meio 
de votação, Frozen II 
estreou em janeiro e 
se tornou sucesso de 
crítica e de bilheteria. 
O filme volta à infância 

Topázio e Jaraguá exibem
Frozen II na Sessão Azul
Terceira edição do projeto voltado para autistas acontece dia 9

de Elsa e Anna, e elas 
descobrem uma história 
do pai, quando ainda era 
príncipe de Arendelle. 
Ele conta às meninas so-
bre uma visita à floresta 
dos elementos, onde um 
acontecimento inespe-
rado teria provocado a 
separação dos habitantes 
da cidade com os quatro 
elementos fundamentais: 
ar, fogo, terra e água. 
Esta revelação ajudará 
Elsa a compreender a 
origem de seus poderes.

Preparação
A Sessão Azul tem o 

ambiente especialmente 
preparado, com meia 
luz, som mais baixo, total 
liberdade para os par-
ticipantes - que podem 
se levantar, dançar ou 
cantar, por exemplo - e 

acompanhamento de vo-
luntários capacitados.

Em Indaiatuba, as 
sessões acontecem bi-
mestralmente aos finais 
de semana, no Topázio 
Cinemas do Shopping 
Jaraguá. Os filmes são 
escolhidos pelos pró-
prios participantes da 
sessão em votação pré-
via, assim como ocorre 
com a CineMaterna.  

Assim como nas de-
mais edições do projeto, 
a expectativa é para a 
terceira Sessão Azul 
é grande. “O público 
de Indaiatuba e região 
aderiu à iniciativa e fi-
camos felizes de receber 
um projeto de inclusão 
como este”, destaca a 
responsável pelo Depar-
tamento de Marketing 

do Topázio Cinemas, 
Bruna Mascarenhas.

Informações sobre 
ingressos podem ser ob-
tidas no site www.ses-
saoazul.com.br, no apli-
cativo ou site do Topázio 
Cinemas (www.topa-
ziocinemas.com.br), na 
bilheteria do Shopping 
Jaraguá e nos totens de 
autoatendimento. 

Sessão Azul 
Filme: Frozen II
Data: 9 de fevereiro
Horário: 14 horas
Local: Topázio Ci-
nemas do Shopping 
Jaraguá
Endereço: Rua 15 de 
Novembro, 1.200
Classificação: livre
Duração: 104 minutos

Filme volta à infância de Elsa e Anna para desvendar um mistério do passado da família, que pode revelar origem de poderes
vá
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Horóscopo de 07 a 13/02
Por Alex Costa Guimarães

O Ariano pode ter uma semana um tanto confusa pois situ-
ações familiares podem provocar suas reações emocionais. 
Há uma tendencia a estar mais fechado e introspectivo e 
com suas emoções à flor da pele. Apesar disso, sua mente 
estará igualmente intensa e rápida. Pode avaliar rapidamente 
os fatos com certa clareza. Risco de discussão no trabalho.

O taurino pode ter sua vida social agitada por esses dias, 
podendo até mesmo discutir ou ter opniões bem contrárias 
ás pessoas de um modo geral, isso pode gerar novos relacio-
namentos  Novas amizades podem ser feitas, mas também 
reavaliadas. No trabalho pode ser convidado a fazer um cur-
so ou a melhorar sua comunicação com os outros.

Durante a semana o geminiano precisa tomar um pouco mais de cuidado 
com a comunicação dentro de casa, na familia , pois corre 
o risco de gerar discussão. Por outro lado o momento pede 
para concluir etapas importantes em sua vida. Aproveite 
para libertar-se de amarras e do orgulho.

A semana começa influenciada pela Lua Cheia em Peixes, 
que chega livre de pressão, unida a Netuno e em ótimo as-
pecto com Plutão indicando algumas mudanças positivas, 
que podem partir de finalizações de projetos de médio prazo, 
que começam a ser colocados em prática em algumas sem-
anas. O momento pode envolver também a concretização de uma viagem 
internacional. Mercúrio retorna a Virgem movimentando sua rotina. A co-
municação e todos os assuntos que a envolve, melhora consideravelmente. 
O momento é ótimo para acordos e negociações e novos contratos podem 
ser firmados

Esta semana, o leonino sentirá que seu foco será sua vida 
financeira, seus bens e o quanto e como consegue lidar com 
isso. É uma boa idéia ter um melhor controle sobre seus gas-
tos, pois em função disso, pode vir a negociar ou finalizar 
acordos. Magnetismo em alta, muita atração. 

O virginiano vivencia uma semana em que sua mente se torna 
mai dinâmica e isso pode até criar condições em que o nativo 
possa perder a calma e as palavras sairem ásperas. Mas por 
outro lado, sua mente permitirá um foco melhor na comuni-
cação, no comércio e vendas. Na vida afetiva poderá sentir o 
término de alguns relacionamentos, ou mudanças profundas tendem a ocor-
rer em sua vida pessoal.

O libriano sente uma força em sua vida emocional, que 
embora esteja em ua boa fase, de equilíbrio, sentirá o dese-
jo de começar novos projetos para alterar sua rotina, ou 
mesmo para encerrar uma forma que está incomodando. 
Se estiver em tratamento médico, essa semana poderá ser 

decisiva sob vários aspectos.

Se depender de novos contatos sociais para melhorar sua 
vida profissional, então o escorpiano terá nessas semanas, 
todas as possibilidades. Terá oportunidades que permitirão 
isso. Se estiver com um projeto para concluir (trabalho es-
colar, artigo científico, ou mesmo um plano elaborado de 
trabalho) agora verá os fatos tomando forma.

O sagitariano passa por uma fase muito importante de 
renovação e mudanças de sua filosofia de vida que afetará 
particularmente sua vida familiar, ou o seu relacionamento 
dentro de sua casa. É possível receber visitas importantes 
nesse período.  

Esses dias trazem a possibilidade de realizar viagens, en-
trar em contato com pessoas que vem de longe ou com es-
trangeiros, ou com pessoas religiosas. Uma nova filosofia de 
vida estará sendo formada. O momento mostra que poderá 
encerrar negociações relacionadas a compra e venda de bens. 

O aquariano poderá enfrentar dias de término de algumas 
situações relacionadas com suas finanças ou alterações em 
sua maneira de batalhar sua estabilidade material. Não é um 
bom momento para investimento ou gastos indevidos. 

O pisciano precisa aprender uma nova forma de agir ou mel-
horar sua mente, e por isso pode ser levado a terminar algu-
mas relações sociais, ou  mudar de local no emprego e até 
mesmo a conhecer outras pessoas, e novas amizades ou um 
relacionamento interessante pode ocorrer.
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Em seu novo show, 
Balada para um 
Ex-Amor, Oswal-

do Montenegro faz uma 
fotografia dos desencon-
tros do nosso tempo. Ho-
mônimo da música que 
dá nome ao espetáculo 
e é sucesso na internet, 
aborda diversos tipos de 
separação e de sentimen-
tos dos ex-casais, nessa 
época de constantes tro-
cas de parceiros e sonhos. 
A apresentação acontece 
dia 14 de fevereiro, às 
21 horas, na Sala Acrísio 
de Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio à 
Educação de Indaiatuba 
(Ciaei). A produção é da 
Teatro GT e os ingressos 
já estão à venda. 

Em Balada para um 
Ex-Amor, através de can-
ções que compôs ao longo 
da carreira, o artista con-
duz o público por subte-
mas, seja os afetos sólidos 

Oswaldo Montenegro traz seu novo show
Espetáculo ‘Balada para um Ex-Amor’ chega ao Ciaei no dia 14, com produção da Teatro GT

que o tempo fraturou, 
representado por Se Puder 
Sem Medo (“deixa em 
cima dessa mesa a foto 
que eu gostava, pr’eu 
pensar que o teu sorri-
so envelheceu comigo); 
ou os términos sem dor, 
como em Taxímetro (“eu 
só estranhava quando te 
via nua e preferia de ves-
tido bordeaux”).

A dificuldade em ad-
mitir o fim do sentimen-
to também é abordado, 
como a bailarina de Ban-
dolins (“ela dançava só, 
na madrugada, se jul-
gando amada ao som dos 
bandolins”). Ou então a 
alegria de se libertar das 
relações sufocantes, pre-
sente em Eu Quero Ser 
Feliz Agora! (“se alguém 
disser pra você não dançar 
e que nessa festa você vai 
ficar de fora... não acre-
dite, grite sem demora: 
eu quero ser feliz agora”).

 Oswaldo Montenegro 
também fala da paixão que 
se transforma em amor 

fraterno e sem fim, como 
em Por Brilho (“as coisas 
se transformam, isso não 
é bom nem mal”) e em 
Lua e Flor (“Eu amava 
como jamais poderia se 
soubesse como te con-
tar”). O reencontro que 
surpreende com a ausência 
de qualquer resquício do 
antigo sentimento também 
é lembrado em Quem Ha-
via de Dizer (“a gente se 
vê qualquer dia, grande 

abraço e, quem diria, sem 
sequer nos lamentar”).

Assim, passeando pe-
los afetos em suas di-
versas cores e matizes, 
o cantor e compositor 
questiona a si e ao público 
sobre como lidar com esse 
novo tempo, em que nos 
separamos a toda hora, e 
paradoxalmente sonha-
mos com o amor eterno.

Em formato intimista, 
Oswaldo Montenegro 

Show aborda diversos tipos de separação e de sentimentos dos ex-casais, através de sucessos

se reveza entre piano e 
violões, acrescentando 
informalidade e emoção 
a esse projeto, em que o 
menestrel conta histórias 
sem pretender conclusões 
sobre elas, preferindo, 
isso sim, perguntas, como 
em A Lista, onde canta: 
“faça uma lista de grandes 
amigos, quem você mais 
via há dez anos atrás, 
quantos você ainda vê 
todo dia, quantos você já 

não encontra mais”.
Para fechar o espe-

táculo, o músico atende 
pedidos do público, trans-
formando aquele momen-
to num encontro especial 
de troca entre artista e 
plateia. Os ingressos cus-
tam R$ 120 (inteira) e 
R$ 60 (meia-entrada) e 
podem ser encontrados 
na Speciale Presentes do 
Polo Shopping Indaiatuba 
(Alameda Filtros Mann, 
670, Jardim Tropical), no 
www.ingressodigital.com 
ou então na bilheteria do 
Ciaei, no dia do evento, a 
partir das 14 horas. 

Oswaldo Montenegro
Data: 14 de fevereiro 
Horário: 21h 
Local: Sala Acrísio de 
Camargo, no Ciaei 
Endereço: Av. Eng. 
Fábio Roberto Barnabé, 
3.665, Jardim Regina 
Classificação: livre 
Duração: 80 minutos 
Info: www.teatrogt.
com.br



| A15

DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

x x
x x

x x x x

FREEPIK



Na noite do dia 04, aconteceu na 113ª Subseção 
de Indaiatuba da OAB, a inauguração do Escritório 
Compartilhado na Casa da Advocacia, Dr. Luis 
Carlos Juste, a entronização da foto do ex-presidente 
Dr. Alexandre Soares Ferreira, e também a nova 
nomenclatura da Biblioteca da Casa da Advocacia 
de Indaiatuba, Dr, Paulo Celso Sanches. Presentes 
a solenidade, várias autoridades da OAB Paulista, 
Dr. Caio Augusto, presidente da OAB São Paulo, Dr. 
Fábio, vice presidente da OAB São Paulo, Dr. Luís 
Ricardo V. Davanzo, presidente da CAASP. Parabéns 
Presidente Viviane, por mais este lindo cumprimento 
de meta de campanha
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Hoje venho aqui para fazer minha despedida como Colunista 
Social deste Jornal, o Mais Expressão, depois de um 

pouco mais de 22 anos a frente da coluna social, 
esta será a minha última coluna. Não saio do jornal 
triste nem amargo, mas feliz e de cabeça erguida, 
e com a certeza de dever cumprindo, e muito bem 
cumprido. Agradeço a diretoria do jornal, o Admilson 
e o Alan, pela oportunidade que me deram, e por 
me aguantarem por estes anos de coluna, pela 
liberdade de  escrever tudo que sempre achei 
necessário, e por nunca me podarem em minha 

palavras. Creio que nunca conseguiria esta 
liberdade em nenhum outro veículo de 

comunicação. Estou feliz, e saio sem 
arrependimentos ou mágoas de quase 

ninguém. De agora em diante, farei 
o meu trabalho diretamente 

e somente no meu Blog.
revistasociais.blogspot.com,  

acessem e poderão seguir-
me por lá. ISTO Não 

é UM FIM, MAS SIM 
UM COMEÇO DE 

UMA NOVA VIDA. 
E  q u e  D e u s 

m e  p r o t e j a .

A CEO do aplicativo Rede 
Azul, Elaine Marques, é uma 
das convidadas do Seminário 
Transtorno do Espectro 
Autista (TEA): olhares, 
re f lexões e v ivênc ias, 
que acontece no dia 14, 
em Campinas. O evento, 
promovido pela Elecamp 
(Escola do Legislativo de 
Campinas), será realizado 
no Plenário da Câmara 
Municipal, das 8h20 às 16h, 
com entrada gratuita

Domingo (2), teve tarde de Feirinha do The Hops, 
feira de produtores da nossa região. Imagina um 
lugar simples, mais muito, mas muito bom mesmo. A 
querida Janaina, com seus deliciosos pães caseiros, 
uma profusão deliciosa de molhos maravilhosos. Muita 
gente bonita comparecendo ao evento, que podemos 
afirmar que foi um sucesso! Parabéns The Hops

Na noite do dia 31/01, aconteceu no Clube Nove de Julho a Noite dos Anos Dourado. Com um trabalho 
de curadoria de Marcelo Antunes Martins, se apresentaram o Grupo musical Bolerolero, além de 
músicos e alunos do projeto musical do Clube 9. Parabéns ao Clube 9 por esta bela iniciativa, e bem 
vinda a querida Vânia Pavanelli, que está a frente deste projeto lindo, esperamos mais, muitos mais! 

A proprietária Giovana, com sua linda 
chinchila Karina em consulta com a Dra. 
Rafaela na clinica Bicos e Focinhos, a 
Clínica atende animais de pequeno e 
grande porte, animais silvestres, aves e 

animais exóticos.Ligue 
(19) 3835-7750 para 
consultas, vacinas, 
cirurgias, laser terapia, 
odontologia,exames e 
banho e tosa

Mauri da dupla Maurício e Mauri 
(Irmão da dupla Chitãozinho e Xororó) 
em recente encontro com Mossoró
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Promoção de quinta-feira no Grenelle Gastro 
Pub! A partir das 18h você pode se deliciar com 
esse Smash Burger + fritas e maionese da casa 
por apenas R$22. O smash é servido no pão de 
brioche com maionese, mussarela alface, toma-
te e cebola roxa! Marca a família e os amigos e 
vá provar essa delícia Avenida Conceição, 250. 
**Válido apenas para consumo na casa.

Os amigos Guilherme e Tadeu, no restaurante Kostela do 
Japonês essa semana

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

Adelaide Decorações

Na Adelaide Decorações você encontra o que há de mais 
moderno em cortinas, persianas, tapetes, carpetes, colchas 
sob medida, almofadas e papel de parede. Faça um 
orçamento sem compromisso, para sua casa, escritórios, 
empresas e comércios em geral. Sempre com os melhores 
preços! Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 3894-4638 / (19) 
99763-2829

A Nova Loja

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

Casamento de Amanda Felix. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente

Flor de Lis

A Flor de Lis está com 10% de desconto em todos os 
serviços ,todas as terças e quartas feiras.Aproveite para 
se embelezar,hidratar os cabelos,tinturas,reflexo,corte,pé 
e mão,etc.. (19) 3825-0623/(19) 99921-7576

Grenelle Gastropub

Genira com o seu lindo gatinho Fábio em consulta na Clínica 
Bicho Amigo

Clínica Bicho AmigoMr. Roof
Felipe, saboreando a maravilhosa costela do restaurante 
Kostela do Japonês
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Coluna do Chef

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

Bacalhau fresco servido com funcho assado 
e azeitonas

Amigos leitores, essa semana vou sugerir para vocês uma 
receita simples e que traz frescor e leveza. Os ingredientes ser-
vem até duas pessoas e você vai precisar dos seguintes itens: 

• 400g de bacalhau fresco
• 1 maço de funcho (erva doce)
• 100g de azeitona preta 
• 200ml de azeite extra virgem
• 1 dente de alho amassado
• Sal 
• Pimenta branca

Modo de preparo:
Corte o bacalhau em duas postas, tempere com o alho e 

em uma frigideira grelhe com azeite e reserve;
Limpe o funcho retirando todo o Dill, que são as folhas, 

e corte respeitando o formato horizontal. É normal ficar com 
partes grandes mesmo. Em seguida tempere com sal, azeite e 
pimenta;

Pré-aqueça o forno na temperatura máxima e asse o fun-
cho com as azeitonas por 10 minutos. Verifique a textura e se 
for preciso, coloque por mais 5 minutos;

Por fim, aqueça o bacalhau e sirva sobre o funcho. Um 
ótimo acompanhamento é o arroz branco.

Bon appetit!

O simpatico e carismatico Jonathan, Barman do Grenelle 
Gastro Pub

Leonardo, Tamiko, Poliana, Rubens e Alina na Academia 
40+

Glaúcia e Ana Maria esta semana do Restaurante Cintra Cristina saboreando a divina comida do Jirau Restaurantes

Luís da FarmaLupa dando os parabéns ao vice campeão 
mundial NOGI 2020, Luiz Felipe Machado e nosso Sensei 
Thiago Almeida da Alliance Indaiatuba

Amigas e familiares de Michelle Milanelo,  parabenizam pela sua nova conquista na inauguração da sua Loja Guimis 
Doceria

Leandro Amadio, Michelle Milanelo (proprietária da Guimis 
Doceria) e Guilherme Munhoz, posando para uma foto na 
inauguração

Rosana Bernardino amiga de Michelle Milanelo 
(Proprietária)  na inauguração da Guimis Doceria

Inauguração Guimis Doceria Indaiatuba
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Nossa cliente Dora da Dora’s Country na noite dos Anos 
Dourados no Clube 9 de Julho

Cristiano , Juliano, Yuri e Denise, curtindo a noite em família 
na Pizzaria Torrelaguna que fica em Itaici na Avenida Cel. 
Antonio Estanislau do Amaral,587

Koringa , Fernando e Fabio na Lojas Carneiro , convidam 
vocês, para assistirem nosso programa EXPRESSÃO NO 
AR, no Polo Shopping na próxima terça-feira as 20hs.

A Travel Mate completou 02 anos no dia 31/01, com um café 
da manhã delicioso recebeu amigos, clientes e a imprensa. 
Parabéns Fernando e Murilo e muito sucesso

No Clube 9, o Vice-Presidente Manuel Mainenti, o Presidente Hildebrando Stein Filho, o  Diretor Social Anderson dos 
Santos e o Diretor de Cultura e Arte Paulo de Souza recebendo a imprensa na Noite dos Anos Dourados  

Sirlei Faria e Cecília Myagawa curtindo a noite de sexta 
feira no Clube 9 de julho

Sabrina, da Mundo Verde, convida a todos para aproveitarem 
a incrível promoção que se inicia neste sábado, dia 8, onde 
você ganhará um livro recheado de receitas saudáveis. 
Não perca, corre até a Mundo Vender que fica na Avenida 
Presidente Kennedy,1063.  (19)3394-0489-(19) 99367-3460
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Casa térrea com 03 dormitórios sendo 01 suite, sala 
02 ambientes, cozinha planejada, despensa, lavande-
ria, churrasqueira, 02 vagas de garagem. R$ 2.500,00+ 
COND+ IPTU

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:

TE05946 - JARDIM RESIDENCIAL PARK REAL - AT 
150m² R$ 170.000,00

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

AP04686 - APARTAMENTO TORRES DA LIBERDADE 
- AU. 80 m² - 3 dormitórios sendo 1 suíte, sala dois 
ambientes, banheiro social, cozinha planejada e 2 
vagas de garagem. Área de lazer completa e porta-
ria 24 horas. Apartamento de frente para a praça. R$ 
495.000,00 (valor parcelado direto com o proprietá-
rio)

CA08665 - JARDIM MORADA DO SOL - 03 dormitó-
rios (sendo 01 Suíte com Hidro com planejado), WC 
social,  Sala ampla, Área de Serviço, Cozinha plane-
jada, Churrasqueira em Alvenaria, Sistema de Câme-
ras de Segurança, Portas e Janelas de Alumínio mar-
ca 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, co-
zinha com gabinete e armário na parte superior da 
pia , WC social, lavanderia, quintal amplo,  banheiros 
com box, 02 vagas de garagem. R$ 1.800,00 INCLU-
SO 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 
gourmet com churrasqueira e 2 vagas de garagem 
sendo 1 coberta. Condomínio com área de lazer 
completa e portaria 24 horas. R$ 2.100,00 + Condo-
mínio + IPTU

CA06077- VISTA VERDE - AT-175 m²- AC-105 m², 

CA08676 - PORTAL DAS ACÁCIAS - SOBRADO - AT 149,90m², AC 149,20M², 
03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), WC Social, Sala de Estar, Sala de Jantar, 
Cozinha Planejada, Área de Serviço, Lavabo, Jardim e Garagem P/ 02 Autos. 
Condomínio com portaria 24 horas, área de lazer com salão de festas, play-
ground, com câmera de monitoramento. R$ 600.000,00

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

AP04651 - VILA SFEIR - AU. 75 m²- 02 Dormitórios, sendo 01 suite com ar-
mários planejados. 01 wc social. WCS com Gabinetes, Box Blindex, Chuvei-
ros e Espelhos. Cozinha Planejada. Lavanderia. Sala 02 ambientes. Varanda 
Gourmet com churrasqueira em inox; Bancada com pia embutida e Quintal 
Lateral. Tudo com tela de proteção. 01 vaga de Garagem. ÁREA DE LAZER DO 
CONDOMÍNIO: Piscina, Churrasqueira, Academia, Playground.  LOCAÇÃO R$ 
1.600,00 + COND. + IPTU

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

CA08684 - LINDA CASA NO PARK REAL - CASA TÉRREA - AT 150m², AC 110m², 03 
dormitórios (sendo 01 suíte c/closet  já com armários), WC social c/ gabinete, 
sala dois ambientes (estar e jantar), cozinha planejada, espaço gourmet c/chur-
rasqueira e armários, aquecimento solar, preparada para receber ar condiciona-
do e garagem p/ 02 autos. R$ 450.000,00

CA08685 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - AT. 175 m² AC. 162 m² - 03 
suítes, sala, cozinha, lavabo, lavanderia, área gourmet, vaga para 03 autos 
quintal com espaço para piscina, aquecedor solar. Venda R$ 650.000,00



B2 Imóveis

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

JÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇA-
MENTOS TERRENOS EVIDÊNCIAS  

333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACOPOS 
TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 
00754

TERRENO 400 M²
R$ 339.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

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

674,45M°
R$ 2.023.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

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

RIO E WC.
R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

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

SRVIÇO.
R$ 140.000,00

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

PARA 02 CARROS.
R$ 160.000,00

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 IMÓVEL 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
  

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

QUINTAL.
AREA DO TERRENO 318M² AREA 

CONSTRUIDA 180M².
R$ 435.000,00

JARDIM PEDROSO – CASA DA FREN-
TE, 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM.
CASA DE FUNDOS, 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, QUINTAL.
TERRENO 352M²

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

CCASA COND. VISTA VERDE – 
CC00098

 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, COZI-

NHA, GARAGEM.
R$ 450.000,00

CVILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 

DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
AREA DE SERVIÇO. GARAGEM. AREA 

DO SALÃO 90M².
R$ 600.000,00  

VENDA CHÁCARAS   

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

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

R$ 180.000,00
CENTRO – AP 00558

KITNET COM QUARTO, COZINHA E 
BANHEIRO, 01 VAGA

R$ 175.000,000 + R$ 313,00 (CONDO-
MINIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 
BANHEIRO (MOBILIADA) ,02 VAGAS

R$ 190.000,000

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

WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

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

VAGA DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

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

R$ 240.000,000 

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 (CON-
DOMINIO)

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

WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

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

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

290.000,000

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

R$ 106, 53.
JARDIM MORUMBI – AP 00940

02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 
AMERICANA, VARANDA, WC, 02 

VAGAS, .
R$ 1.300,00 ( INCLUSO COND. E 

IPTU).

JCENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DOR-
MITÓRIO, COZINHA, WC, GARAGEM.
R$ 1.400,00 ( INCLUSO CONDOMÍNIO 

E IPTU).

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

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

R$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

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

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)

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUI-
TES 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 (CONDO-
MINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEI-

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

355,00 + IPTU R$ 55,00

CENTRO – AP00956
02 DORMITÓRIOS, COM GUARDA 

ROUPA EMBUTIDOS, SALA, COZINHA 
,WC, AREA DE SERVIÇO.

SEM  GARAGEM.
R$ 150.000,00

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA 

COZINHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00

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

WC E GARAGEM

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA

LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

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

 BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 04 

BANHEIROS
R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, COZI-

NHA, ESCRITÓRIO E VAGA PARA 10 
CARROS

R$ 6.000,00 + R$ 240,00 (CONDO-
MINIO)

DISTRITO INDUSTRIAL-  VITÓRIA 
MARTINI

GALPÃO COM MEZANINO, REFEITÓ-
RIO, COZINHA, 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, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 
SEM GARAGEM.

R$ 750,00 ( IPTU INCLUSO )

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 SUI-

TE, 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 
GOURMET 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

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 COMER-

CIAL, COM 05 QUARTOS, 04 BANHEI-
ROS, 03 SUITES, SALA, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 
02 CARROS.
R$ 4.500,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA.
R$ 900,00 + 240,00  CONDOMINIO + 

IPTU R$ 54,00

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  CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM PAR 02 CARROS.
R$ 1.100,00 + COND. R$ 348,00 + IPTU 

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 

LOTES A PARTIR DE 200M² R$ 130.000,00
OU ENTRADA R$ 30.000,00 +  84 PARCE-
LAS R$1.995,00
VENHA CONFERIR: 3875-2215

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, banhei-
ro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico.
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms, sala, coz, wc, salão comercial na 
frente, garagem descoberta para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavande-
ria, garagem coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, garagem coberta para 3 carros, toda em piso frio. Possui edícula 
com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD. MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitórios com suíte, sala, cozi-
nha, dispensa, banheiro e lavanderia.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro e garagem para 2 carros.
CS328 – JD. REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms (1st), sala 2 ambientes, coz 
americana, lavanderia, wc social, churrasqueira, garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sen-
do 1 suíte, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, 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, 
lavanderia
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros, churrasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chá-
cara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha 
planejada, banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 car-
ros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
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, 
lavanderia, 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 america-
na, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, piscina 
aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto 
integrada com coz, lavabo, lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, 
aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 
2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, 
sala, 2 banheiros, churrasqueira, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de 

estar com pé direito duplo e sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos 
os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA304 – JD. BRÉSCIA – R$560 MIL – Sobrado com 3 dormitórios e sacadas 
amplas, sendo 2 suítes e 1 suíte com closet, sala de TV, sala de jantar, cozinha 
com ilha, dispensa, depósito diversos, lavabo, lavanderia e garagem para 4 car-
ros sendo 2 cobertas. Possui área gourmet integrada com cozinha e área de 
serviço, piscina, banheiro social externo, aquecedor solar, quintal com gramado 
e canteiro.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitó-
rios, sendo 1 suíte, todos os dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 
2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e pia, cobertura com 
vidros temperado, e garagem para 2 carros.

 APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall 
de entrada, lavanderia, garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e 
jantar, coz, lavanderia, 2 wc, todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta 
para 2 carros.
AP563 – JD. ALICE – R$200 MIL – 2dorms, (1 planejado), sala, coz planejada, 
wc, garagem
AP515 – CIDADE NOVA – R$300 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, ba-
nheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$230 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
banheiro e garagem coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, piso frio,1 vaga de garagem comunitária.

 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$280 MIL – 360m²
TE13 – JD. PAULISTA CONDOMINIO EURO PARK – OPORTUNIDADE R$239 
MIL – 500m², aceita contra oferta.
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta 
com chácara.
TE23 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$267 MIL – 295m²
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit 
a partir do ano 2018.

 CHACARAS E SITIOS
 
SI909 – JD. TROPICAL – R$650 MIL – 2 dorms, sala, coz, dispensa, casa 
de caseiro, churrasqueira, sauna, mina d’água, lago com peixe, pomar, caixa 
d’água com 20000 L, aprisco para ovelhas, estufas, captação água da chuva.

CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, 
wc social, piscina 3,5 x 7, fogão e forno a lenha, pomar, gramado

CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de 
estar e jantar, varanda, coz planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, 
piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 dorm, sala, coz e wc, 
pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada 
com coz, lavanderia, varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo 
gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 
casas de 4 cômodos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente com cór-
rego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio 
de 46.000m².

 IMÓVEL COMERCIAL

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

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
CENTRO – R$750,00 – dorm, sala, coz, copa, wc, sem garagem
CENTRO – R$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
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

VILA FURLAN – R$ 1300,00 – 2 dorm (1 c/armário), sala, cozinha planejada 
com fogão, wc, lavanderia planejada e garagem. 
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozi-
nha, banheiro social, banheiro de empregada e garagem.
CECAP – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. TROPICAL – R$1200 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, 
área de serviço, sacada e garagem para 1 carro.

SALÃO

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

SALAS

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

TERRENOS

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



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
CA00002-CIDADE NOVA 1-Prédio c/ salão e casa comercial R$ 950.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO
CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ..................  
..................................................................................................R$ 440.000,00
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 vagasR$480.000,00
CA00243-BRESCIA- 4 suítes + dep 2 vags. ...........................R$ 595.000,00
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
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ...................R$ 235.000,00
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/ só área de lazerR$ 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
TE00186-CENTRAL PARQUE-SALT0-300M. ...............................R$ 140.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M ................................................R$ 250.000,00
TE00189-ITAICI-Comercial 302M .................................................R$ 300.000,00

SÍTIOS
ST00010-RIO NEGRO 27.800M  ................................................R$ 1.500.000,00
ST00003-CARDEAL 20.000M C/ CASA  270M..........................R$ 1.500.000,00
ST00012-VALE DO SOL- 55.000M C/ CASA DE 1000M. ..........R$ 5.100.000,00

ÁREAS
AR00003-ITAICI 11.000M  ........................................................R$ 18.000.000,00 
AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000M..................R$ 10.000.000,00

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

LOCAÇÃO
CASA

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

CA00202-JD NOVO HORIZONTE-03 dorms c/ 1 suíte + dep 04 vagas ..............  
...................................................................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00199-JD MORADA DO SOL-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas. .............  
...................................................................................................R$ 1.800,00+iptu
CA00205-JD DO VALE-02 dorms c/ suítes + dep 02 vagas ....R$ 1.500,00+iptu
CA00206-PARQUE DAS NAÇÕES- 03 dorms c/ suíte+ dep 02 vagas................  
...................................................................................................R$ 1.800,00+iptu
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

CASAS EM CONDOMÍNIO
CA00117-MARIA DULCE-03 suítes 01 master +dep 04 vagas ............................  
......................................................................................... R$ 6.000,00+com+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes +dep  04 vagas ..... R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00015-AMSTALDEN- 3 suítes + dep + 04 vagas. .... R$ 5.500,00+cond+iptu
CA00207 PANORAMA- 4 suítes + dep + 02 vagas ....... R$ 4.000,00+cond+iptu

APARTAMENTO 
AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 2 dorms + dep c/ elevador.  ................................  
......................................................................................... R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga.......................  
......................................................................................... R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas ........................  
......................................................................................... R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00051-SOLAR DOS SABIÁS-02 dorms +dep .............. R$ 600,00 cond+iptu

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

SALAO E SALAS
SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS.....................................R$ 5.000,00+ iptu
SL00005-ARIO BARNABÉ-234MTS. ......................................R$ 2.000,00+ iptu
SA00009-CENTRO-35MTS ........................................................R$ 900,00+ iptu
SL00010- OFFICE PREMIUM – 77M............................ R$ 1.200,00+ iptu+cond

GALPÕES
GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 585m- R$ 6.000,00+iptu.
GL00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m ...........R$ 10.000,00+iptu.  
GL00018-RECREIO CAMP. JÓIA- A/T 680.  ...........................R$ 5.000,00+iptu.
GL00213-RECREIO CAMP. JÓIA-A/T 1000. ...........................R$ 6.000,00+iptu.
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta

Caçamba Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual Dentista

Decoração
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas

Pousada Projetos e ContruçõesMecânica

Manutenção Equip. eletrônicosJóias
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B12 Serviços / Utilidades

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

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

ANALISTA ADMINISTRATIVO – Desejável Superior com-
pleto 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 desen-
volvimento de sistemas. Superior completo ou Cursando. 
Conhecimentos em report services e programação. Inglês 
intermediário.

ASSISTENTE CALL CENTER – Ensino médio completo. 
Pacote Office. Experiência na função. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.

ASSISTENTE FINANCEIRO – Desejável Superior comple-
to 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 Administração. 
Desejável conhecimento em licitação pública. CNH ca-
tegoria B. Irá dirigir os carros da empresa na Região de 
Campinas. Pacote Office.

ASSISTENTE OPERACIONAL / MOTORISTA – CNH cate-
goria B ou C. Para realizar entregas com veículos utilitários. 
Curso MOPP atualizado. Conhecimentos 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 experiência em agência 
de empregos ou terceirização de serviços. CNH categoria 
B. Irá dirigir os carros da empresa em Indaiatuba e região. 

DESENHISTA PROJETISTA – Técnico em mecânica ou 
Superior em Engenharia. Experiência na função. Pacote 
Office. Residir em Indaiatuba ou Salto.

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.

GERENTE OPERACIONAL – Experiência em liderança 
de equipe. Conhecimentos em Informática (Excel). CNH 
categoria B. Experiência em elétrica, hidráulica, limpeza 
de piscinas e jardinagem. Residir em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade de horário.

INSPETOR OPERACIONAL – Para trabalhar liderando 
equipe de Porteiros. Ensino médio completo. Conhecimen-
tos em Informática. Experiência em tarefas administrativas. 
Disponibilidade para trabalhar em escalas e turnos. CNH 
categoria B.
corretiva em sistema de Climatização. 

PROMOTOR (A) DE VENDAS – Experiência em aten-
dimento 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 – Experiência 
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. Lei-
tura e Interpretação de desenho e metrologia. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC – Experiência na 
função. Leitura e Interpretação de desenho e metrologia. 
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 Lei-
tura e Interpretação de desenho ou Técnico em Mecânica, 
Mecatrônica ou Automação Industrial.

PORTEIRO RONDA – Experiência em controle de acesso 
e Ronda em condomínios. Disponibilidade de horários. 
Ensino fundamental. 

ZELADOR – Experiência na função. Ensino fundamental. 
Residir em Indaiatuba.

Ajudante de açougueiro - 1 vaga

Auxiliar de cozinha - 3 vagas

Babá - 1 vaga

Costureiro (a) geral - 1 vaga

Cozinheiro (a) geral - 1 vaga

Empregado (a) doméstico (a) - 1 vaga

Garçom - 1 vaga

Motorista de caminhão - 1 vaga

Operador (a) de rolo compactador 
- 1 vaga

Pizzaiolo - 1 vaga

Serralheiro (a) - 2 vagas

Auxiliar de manutenção predial 
- 2 vagas

Auxiliar de mecânico de refrigeração 
- 1 vaga

Carpinteiro - 1 vaga

Chapista de lanchonete - 2 vagas

Cuidador (a) de idoso - 1 vaga

Manobrista - 1 vaga

Mecânico de máquinas pesadas 
- 1 vaga

Oficial de serviços gerais - 2 vagas

Operador (a) de mandriladora em co-
mandos numéricos - 1 vaga

Auxiliar de enfermagem - 1 vaga

Auxiliar de linha de produção- 3 vagas

Auxiliar de manutenção elétrica e 
hidráulica - 1 vaga

Auxiliar de produção - 2 vaga

Caldeireiro (a) - 1 vaga

Cozinheiro (a) geral - 1 vaga

Controlador (a) de acesso - 1 vaga

Encarregado (a) de Hortifruit - 1 vaga

Montador (a) de estruturas metálicas 
- 1 vaga

Motorista socorrista - 1 vaga

Supervisor (a) de cozinha - 1 vaga

Torneiro Mecânico - 1 vaga

Vendedor - 1 vaga

Vidraceiro - 1 vaga

Técnico de eletromecânica - 1 vaga

Técnico de impressora - 1 vaga

Técnico de Enfermagem - 4 vagas

Analista de PCP - 1 vaga

Desenhista mecânico - 1 vaga

Atendente de lanchonete - 1 vaga
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classificados

Vendo casa no Parque 
dos Indaias – 8 cômo-
dos, sendo 4 na parte 
superior, duas casas em 
mesmo terreno Aceito 
terreno como parte do 
pagamento R$320.000,00 
ou financiamento. F.: (19) 
99482-6697 / (19) 3875- 
3201 João. Tendo interes-
se ver fotos na OLX
Casa venda Jd. San-
ta Rita - A.T 170m² A.C 
220m². Ótimo preço, so-
brado em um ótimo bairro 
próximo av. Conceição, 
03 dormitórios, (02 suí-
tes), sala, cozinha, amplo 
quintal com churrasqueira 
e garagem coberta R$ 
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 – Ven-
da 02 dorm, sala, cozi-
nha,2 banh, a.t 150, 2 
vagas, permuta por car-
ro 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 ape-
nas: 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, la-
vanderia, 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$310.000,00. 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra!
Parque Real - 03 dormitó-
rios c/ suíte, sala, cozinha 
e wc social.02 vagas. Aca-
bamento em porcelanato e 
ar condicionado. F.: (19) 
4105-7479
CA03910 – Casa– JD. 
Res. Nova Veneza - 01 
Dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de ser-
viço e garagem. – Área 
construída 60m² - Terreno 
125m² - R$ 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 – Jardim 
dos Colibris - 02 Dormitó-
rios, sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço e gara-
gem 02 vagas. +Grande 
quintal nos fundos c/ pos-
sibilidade 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 
serviço e garagem 05 
vagas cobertas. - Área 
construída 110m² - Terre-
no 200m² – R$ 250.000,00 
*Aceita permuta em resi-
dência 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 poliespor-
tiva, Playground, Portaria 
e segurança. - Área cons-
truída 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 
jantar c/ pé direito alto, 
cozinha americana com 
ilha com planejados, es-
paço gourmet com chur-
rasqueira com coifa de 
inox, jardim de inverno, 
preparado para aqueci-
mento solar, garagem 
04 vagas. Condomínio 
com toda infraestrutura: 
Salão de festas, piscina, 
playground, academia. 
- 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 ter-
reno 280 m² ,área constru-
ída 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 
reboque, teto acartona-
do menos na lavanderia. 
Condomínio piscina, sa-
lão de festa, park infan-
til, academia etc. Preço 
R$430.000,00 Tel: (19) 
98716-9978 Proprietário
Vendo uma propriedade 
em São Paulo. Região de 
Santo Amaro -  Avenida 
mais pavimentada em 
São Paulo. Com 8 linhas 
de ônibus, 4 agências 
bancárias, todos os tipos 
de comércio. Terreno com 
500m², 10 para Avenida, 
50 para fundo, viela sem 
saída, sendo 2 salão co-
mercial, 2 residencias na 
parte superior. No fundo 
terreno de 220m² para 
construir 2 sobrados. 
Preço R$ 2.500.000,00. 
Aceito propriedade em 
Indaiatuba valor até R$ 
1.000.000,00 F.: (19) 
3318-0378
Lindo Sobrado - 730 mil 
Condomínio Brescia - 200 
m2  de área construída. 
Três suítes com saca-
das, sala de jantar, sala 
de estar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia e 
espaço gourmet plane-
jado. Aquecimento solar 
instalado e pontos para ar 
condicionado nos quartos 
e salas. Condomínio com 
portaria 24h, piscina, salão 
de festas, churrasqueira 
e quadra (R$ 220,41). 
Aceito imóvel até 300 mil, 
como parte do pagamento. 
F. 19-992170168 ou 19-
992357764.
Vende-se  casa  em 
Cardeal - dois quartos, 
sala, cozinha america-
na, garagem coberta e 
área de serviços A.T. 
125m² A.C. 99m². Valor 
R$210.000,00. Aceita car-
ro 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, 
lavanderia 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 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro. 
Com total de área constru-
ída 165 metros quadrados. 
Terreno com 228 metros 
quarados, por apenas 
R$370.000,00 ou troca-
mos por terreno e menor 
valor em Indaiatuba – SP. 
Direto com proprietário. 
OBS: Só terreno nes-
se 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, 
cozinha, copa, guarda 
roupas embutidos, lavan-
deria. Já na casa dos 
fundos com 1 dormitório, 
sala cozinha, banheiro. 
Locamos os dois imóveis 
para o mesmo locatário. O 
valor e R$2.500,00, pelas 
02 unidades, já incluso o 
IPTUS. Trabalhamos com 
01 Fiado. Direto com pro-
prietário 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. Armários 
embutidos. 01 vaga de 
garagem. Locação R$ 
1835,00 cond +  Iptu Ven-
da R$ 550.000,00.  Corre-
tora 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 la-
minado, sacada envidra-
çada com fechamento 
completo, aquecimento a 

gás, churrasqueira gour-
met, elevador de servi-
ço, portaria 24 horas. R$ 
850.000,00. Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Venda Her-
cules Mazzoni - amplo 
apto 02 dorm., sala, cozi-
nha, a.s, 1 banheiro sem 
vaga. R$ 150.000,00  Zilda 
F.: (19) 9 9130.3602
Apartamento Venda Ci-
dade 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 Belvedere 
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$320.000,00 
Victor F.: (19) 9 9698.2366
Apartamento Jd Morum-
bi - 02 dorm, sala, cozinha, 
a,s, e garagem excelente 
preço R$ 135.000,00 Vic-
tor F.: (19) 9. 9698-2366
CDHU Azul venda - 02 
dormitórios., sala, cozinha, 
a.s, banheiro 1 vaga. Qui-
tado. 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 – Apartamen-
to – Jardim Alice- 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem para 01 carro. 
- Área construída 52m² 
- R$ 192.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Vendo AP 3 dorm no 
Vertentes do Itaici - Chá-
cara do Trevo. 2 vagas 
cobertas, 85 m2 de área 
util. Móveis planejados 
na cozinha e banheiros. 
R$340.000 a vista ou acei-
ta permuta com terreno 
no cond. Residencial Dna 
Lucilla, Duas Marias ou 
Maria Dulce. Direto com 
o proprietário, 19-98339-
7316
Premium Residence - 03 
dormitórios c/ suíte Sala, 
wc social e cozinha 02 
vagas F.: (19) 99166-8272
Skay Tawers - 01 suíte 
c/ planejados, Sala, cozi-
nha americana e lavabo, 
Imóvel locado. F.: (19) 
4105-7479
Vende - se apartamento 
condomínio Vila das Pra-
ças - Sendo 2 dorm., 1 wc, 
sala, copa, cozinha, lavan-
deria e garagem p/ 1 carro. 
Área de lazer com piscina, 
quadra de futebol, chur-
rasqueira e salão de fes-
tas. Valor R$ 225.000,00. 
Troco por apartamento na 
Praia Grande. 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, próxi-
mo 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 Par-
que Mall e poupa tem-
po.  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
Locação Edíficio Maria 
Eliza - térreo, dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, 1 vaga de ga-
ragem. Endereço: apto 13, 
na Rua: Regente Feijó, 
329. Vizinho do Super-
mercado “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 
dormitórios, 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, 
barracão, lago com pei-
xes, telefone fixo, torre 
de internet a 500 metros 
da rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Elias Fausto - 20.000 
metros R$ 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 Porteira de Fer-
ro - 3 dormitórios c/ suí-
te Sala, cozinha, piscina 
aquecida Churrasqueira 
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
Terreno Comercial - Av. 
conceição 700 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 ótima 
localização plano e com-
pacto, a 30 metros da por-
taria, taxa do condomínio 
R$112,00 mensal. Preço 
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 – CRE-
CI 64690



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.MARIA DE LOURDES 
FERREIRA PIRES com 79 
anos, Viúvo (a) de LAUDE-
LINO PIRES, Sendo Filho 
(a) de FRANCISCO FER-
REIRA e ROSA PANISSO. 
Deixa Filho (s): DAVI, DA-
NIEL, RAQUEL, OZENIL, 
HOZANIA, NIVIA (MAIO-
RES), MACIEL (FAL). 
Falecido em: 27/12/2019, 
e Sepultado (a) no CE-
MITÉRIO SÃO JUDAS 
TADEU RAFARD-SP aos 
28/12/2019.

2.CACILDA DIAS DE 
LIMA com 90 anos, Viúvo 
(a) de FRANCISCO PE-
REIRA DE LIMA, Sendo 
Filho (a) de ANTONIO 
ALVES DE LIMA e GIRAL-
DA SILVA DOS SANTOS. 
Deixa Filho (s): JOSE e 
EURIDES (FALECIDOS), 
DALMO, GUMERCIN-
DO, ELVIRA, ABRAÃO, 
VALDEMIR, ANTONIO, 
MARIA (MAIORES). Fale-
cido (a) em : 29/12/2019, 
e Sepultado (a) no CE-
MITÉRIO MUN. DE BAR-
RA DO CHAPÉU-SP aos 
30/12/2019.

3.CICERO VIEIRA DA 
SILVA com 85 anos, Ca-
sado (a) com GILDETE DA 
CONCEIÇÃO SILVA, Sen-
do Filho (a) de ERNES-
TINO VIEIRA DA SILVA e 
ANTONIA DOS SANTOS. 
Não deixa Filhos. Falecido 
(a) em: 06/01/2020, e Se-
pultado (a) no CEMITÉRIO 
JARDIM DA SAUDADE 
IPIAÚ-BA aos 07/01/2020.

4.VERGILIA BOACHA-
QUES GODOY com 81 
anos, Viúvo (a) de JOÃO 
FERREIRA DE GODOY, 
Sendo Filho (a) de URIAS 
BOACHAQUES e ALE-
XANDRINA PINTO. Deixa 
Filho (s): JOÃO CARLOS, 
JORACI, MARZELI, JAIR, 
MARIA LUCIA, JUAREZ, 
JONIL. Falecido (a) em: 
08/01/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN. 
DE ITARARÉ-SP aos 
09/01/2020.

5.KÁTIA CLAUDIO GON-
ÇALVES com 51 anos, 
Solteira (a), Sendo Filho 
(a) de ANTONIO DE GAS-
PERI GONÇALVES e OR-
LIDA CLAUDIO GONÇAL-
VES. Não deixa Filho (s). 

Falecido (a) em: 18/01/2020, 
e Sepultado (a) no CREMA-
TÓRIO MUN. DE CAMPI-
NAS-SP aos 19/01/2020.
6.MARIA DOS REIS CAM-
POS com 66 anos, Sendo 
Filho (a) de ALCIDES DIAS 
DA SILVA e MARIA SOARES 
DE LIMA. Falecido (a) em: 
27/01/2020, e Sepultado (a) 
no CEMITÉRIO DE SÃO 
JOÃO DA PONTE-MG aos 
28/01/2020. 

7.MARIA ROSANGELA DA 
SILVA SANTANA com 16 
anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de NIVALDO DE 
SANTANA e JOSEFA DA 
SILVA SANTANA.deixa fi-
lho(s): NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 28/01/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 29/01/2020. 

8.LUIZ AUGUSTO DA SIL-
VA com 40 anos , União es-
tável com  FERNANDA APA-
RECIDA DA SILVA. sendo 
filho(a) de JOSE LAUREN-
TINO DA SILVA e SEVERI-
NA MARIA DA SILVA.deixa 
filho(s): DAVID  11 MESES. 
Falecido em: 28/01/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 29/01/2020. 

9.SANDRA CRISTINA FER-
NANDES com 40 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ANTONIO OSVALDO FER-
NANDES e IRENE ROSA 
FERNANDES.deixa filho(s): 
JOÃO GUILHERME 22, 
LUIZ OTAVIO 13, Falecido 
em: 28/01/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 29/01/2020. 

10.NATIMORTO LORE-
NA GABRIELLY PINHO 
SANTOS. Falecido em: 
28/01/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 30/01/2020. 

11.DALVA ESTEVES ZOR-
ZAN com 89 anos , Era Viú-
vo(a) de ANTONIO ZORZAN 
sendo filho(a) de JOÃO ES-
TEVES DA SILVA e JUDITH 
BRANDÃO DA SILVA.deixa 
filho(s): JOSE FLAVIO, SO-
NIA, SUELI, SOLANGE, ( 
TODOS MAIORES), Faleci-
do em: 29/01/2020, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 29/01/2020. 

12.MARIA DO SOCORRO 
DOS  SANTOS com 77 
anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a)  de MARIA JO-
SEFA DOS SANTOS.deixa 
filho(s): CARLOS, ARNAL-
DO, AROLDO, JACINTA, 
JOSEFA, ARNOBIO, JOSE 
ADRIANO (MAIORES)  VIL-
MA ( FAL ), JAÍRA ( FAL ), 
Falecido em: 29/01/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
30/01/2020. 

13.NEUZA MARIA FERREI-
RA com 69 anos , Casado 
(a) com VICENTE SIM-
PLICIO FERREIRA sen-
do filho(a) de ANGELINO 
GODOI BUENO e MARIA 
DOMINGUES BUENO.dei-
xa filho(s): APARECIDO 38, 
APARECIDA 39, PAULO 
32, MARIA MADALENA 33, 
Falecido em: 29/01/2020, e 
sepultado(a) no MUNICIPAL 
DE MONTE MOR SP aos 
30/01/2020. 

14.HENRIQUE RAMOS 
JUNIOR com 90 anos , Era 
Viúvo(a) de MARIA TEREZA 
PALERMO RAMOS sendo 
filho(a) de HENRIQUE RA-
MOS e OLIVIA DE FREITAS 
RAMOS.deixa filho(s): ERI-
CA 49, ALEX 47, MAURO 
47, ADRIANA 40, Falecido 
em: 29/01/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
30/01/2020. 

15.JURACI DE FREITAS 
com 46 anos , Era Divorcia-
do(a) de MARILENE MARIA 
DOS SANTOS sendo filho(a) 
de JOSE DE FREITAS e 
JANDIRA ALEXANDRE DE 
OLIVEIRA. deixa filho(s): 
MAYARA 22, STEFANY 16, 
Falecido em: 29/01/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
30/01/2020. 

16.ANICE SOUZA SAN-
TOS FERREIRA com 50 
anos , Casado (a),  sendo 
filho(a) de ACELINO SOU-
ZA DOS SANTOS e MARIA 
JOSEFINA DOS SANTOS.
deixa filho(s): WESLEI 34, 
GUSTAVO 33, WELLING-
TON 31,  ALINE 29, IRAN-
DILSON 28, JONATHAN 23, 
JACKSON 19, Falecido em: 
29/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
30/01/2020. 

17.LAZARA DE CAMPOS 
RAPHAEL com 94 anos , 
Era Viúvo(a) de ANTONIO 
RAPHAEL FILHO sendo 
filho(a) de SILVERIO DE 
CAMPOS e FRANCELINA 
MARIA DAS DORES.deixa 
filho(s): MARIA DE LUR-
DES,MARIA ISABEL,AN-
TONIO,PAULO (MAIORES)  
ARMELINDA (FAL), Falecido 
em: 30/01/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 30/01/2020. 

18.OTILIO REZENDE DA 
SILVA com 64 anos , Casa-
do (a) com CELMA RODRI-
GUES DA SILVA REZENDE 
sendo filho(a) de JOÃO 
REZENDE DA SILVA e 
DALVINA RODRIGUES DA 
SOLEDADE.deixa filho(s): 
MARLEIDE 30, ROSIANA 
29, SONETE 27, Falecido 
em: 30/01/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 31/01/2020. 

19.PEDRO MASCHIETTO 
FILHO com 79 anos , Ca-
sado (a) com SONIA MARIA 
NACARATO DOMINGUES 
PEREIRA,   sendo filho(a) 
de PEDRO MASCHIETTO 
e MARINA ANNICCHINO 
MASCHIETTO.deixa filho(s): 
ELENA, PEDRO, JOÃO 
CARLOS, MARIA ANGELI-
CA, ANDREA (MAIORES), 
Falecido em: 30/01/2020, e 
sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 31/01/2020. 

20.JOSE LUIZ DE SOU-
ZA com 69 anos , Casado 
(a) com IZAURA ANTONIA 
ALVES DE SOUZA sen-
do filho(a) de SEBASTIÃO 
LUIS DE SOUZA e LAIDE 
MOREIRA DA SILVA.deixa 
filho(s): ISMAEL,ANGELO, 
SIMONE,LUIZ (MAIORES), 
LUCAS (FAL), Falecido em: 
30/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
31/01/2020. 

21.APARECIDA DE CAR-
VALHO BOSSI com 88 anos 
, Era Viúvo(a) de MANOEL 
BOSSI sendo filho(a) de 
JESUINO DE CARVALHO e 
ANA LIMA DE CARVALHO.
deixa filho(s): DOMINGOS, 
JOÃO, DONIZETE, MARIA 
DE FATIMA, MARIA DAS 
GRAÇAS, SEBASTIANA, 
LUZIA (MAIORES), Falecido 
em: 31/01/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-

RIAL aos 01/02/2020. 

22.PAULO CESAR GON-
ÇALVES DE CAMARGO 
com 44 anos , União está-
vel com LUZIA DE FATIMA 
GUIDIO, sendo filho(a) de 
HELIO GONÇALO DE CA-
MARGO e MARIA CELIA 
GONÇALVES DE CAMAR-
GO.deixa filho(s): BRUNO 
18, LAUANY 11, Falecido 
em: 31/01/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 01/02/2020. 

23.VALDIRENE CALE-
GARINI com 50 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
VITORIO CALEGARINI e 
SILVIA POMPEO DA SILVA 
MELO CALEGARINI.deixa 
filho(s): CINTIA, PEDRO 
(MAIORES ), Falecido em: 
31/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
01/02/2020. 

24.FLORISA RODRIGUES 
GOMES com 68 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSUE SILVEI-
RA GOMES sendo filho(a) 
de LUIZ RODRIGUES e 
MARIA DAS DORES.dei-
xa filho(s): FERNANDA 41, 
Falecido em: 31/01/2020, e 
sepultado(a) no MUNICIPAL 
DE ITÚ SP aos 01/02/2020. 
25.VALDOMIRO DOS SAN-
TOS MOURA com 47 anos 
, Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de JOSE HENRIQUE 
MOURA e MARIA  ROSA 
DE JESUS.  Falecido em: 
31/01/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 02/02/2020. 

26.DJALMA MAGRI com 
78 anos , Era Divorciado(a) 
de ILDA RODRIGUES MA-

CHADO sendo filho(a) de 
VICENTE MAGRI e RE-
GINA RÉ MAGRI.deixa 
filho(s): CASSIA, PAULO 
(MAIORES), Falecido em: 
31/01/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 01/02/2020. 

27.MARIA APARECIDA XA-
VIER RODRIGUES com 69 
anos , Era Viúvo(a) de RO-
BERTO FRANCISCO RO-
DRIGUES sendo filho(a) de 
ADÃO FERREIRA e MARIA 
XAVIER FERREIRA.deixa 
filho(s): ADILSON, ADRIA-
NA, ANDREIA, FABIANA, 
CELENILDO (MAIORES), 
Falecido em: 01/02/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 01/02/2020. 

28.PRISCILA CRISTINA  
MARTINS TIBURCIO com 
37 anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de DAVID TIBUR-
CIO e MARIA APARECIDA 
MARTINS.deixa filho(s): LI-
LIAN 18, ELISABELLE 07, 
Falecido em: 01/02/2020, e 
sepultado(a) no MUN. SÃO 
JOÃO BATISTA- SANTA FÉ 
DO SUL SP aos 01/02/2020. 

29.JOSE PEREIRA DE 
SOUZA com 55 anos , Era 
Divorciado(a) de MARINAL-
VA DANTAS DOS SANTOS 
sendo filho(a) de  EUZEBIA 
PEREIRA DE SOUZA.deixa 
filho(s): ABIDIEL , ARIEL ( 
MAIORES ), Falecido em: 
01/02/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
02/02/2020. 

30.ROMEU MIZURINI com 
80 anos , Era Viúvo(a) de 
VERA LUCIA TACHINARDI 
sendo filho(a) de GUILHER-

ME MIZURINI e DELTIZA 
GILIOLI.deixa filho(s): RO-
MEU, LUCIA, MARIANA ( 
MAIORES ), Falecido em: 
01/02/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 02/02/2020. 

31.ODAIR DE MORAES 
BARROS com 73 anos , 
Casado (a) com MARIA DA 
CONCEIÇÃO COSTA DE 
MORAES BARROS sendo 
filho(a) de IVO DE MORA-
ES BARROS e CATARI-
NA BENITE DE MORAES 
BARROS.deixa filho(s): 
RODRIGO 42, RENATO 38, 
ANDRE 34, Falecido em: 
01/02/2020, e sepultado(a) 
no CREMAT.MUNICIPAL 
DE CAMPINAS SP aos 
02/02/2020.
 
32.ABILIO FURTUOSO 
LIMA com 73 anos , Casa-
do (a) com IRMA TORRES 
LIMA sendo filho(a) de 
JORGE DE LIMA e LUIZA 
RODRIGUES DE LIMA.
deixa filho(s): MARCIO 41 
ELISEU 38 ADENIR 51 
AILTON 46, Falecido em: 
03/02/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 03/02/2020. 

33.EULALIA FERNANDES 
PISMEL com 96 anos , Era 
Viúvo(a) de RAYMUNDO 
PISMEL sendo filho(a) de 
JOÃO MANOEL FERNAN-
DES PALOMO e TRENIDAD 
ALBA ALBA.deixa filho(s): 
JOSÉ RAYMUNDO, MARIO 
SERGIO, MARIA CLOTIL-
DE, MARIA INÊS, ANTONIO 
(MAIORES) JOÃO MANOEL 
E MARIA EULALIA (FAL), 
Falecido em: 03/02/2020, 
e sepultado(a) no JAR-

DIM MEMORIAL aos 
04/02/2020. 

34.DALVA LYRA com 
97 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de BENJA-
MIN LYRA e MARIA TALLI 
LYRA.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 03/02/2020, Velado(a) 
no CANDELARIA, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 04/02/2020. 

35.ALVARO GRANA 
com 62 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de BELMIRO GRANA e 
CIDALINA ABREU GRA-
NA.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 03/02/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/02/2020. 

36.PAULO WOLF com 89 
anos , União estável com 
LUCIANA DE LIMA, sendo 
filho(a) de CHRISTIANO 
WOLF e JORGINA GON-
ÇALVES DE LIMA.deixa 
filho(s): EDGAR 62, PAU-
LO 63, EDEVALDO 61, 
Falecido em: 03/02/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
04/02/2020. 

37.IVONE BAGAGIN DE 
OLIVEIRA com 73 anos 
, Casado (a) com JOSUE 
ALVES DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de RODOL-
PHO BAGAGIN e AMA-
BILE VALINI BAGAGIN.
deixa filho(s): OTONIEL, 
EZEQUIEL,EDIEL, EDILE-
NE,(MAIORES), Falecido 
em: 03/02/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/02/2020.

 
Vendo ponto comer-
cial - Borracharia pronta 
para trabalhar, está em 
funcionamento. 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 trifásico, 
já tem extintor, alarme co-
nectado com celular, com 
divisórias ao seu modo 
de uso, fica na Rua: Ala-
goas nº 90, Cidade Nova, 
Indaiatuba – SP. Ao lado 
do Centro Esportivo, do 
mercado Pague 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 confor-
to 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 as-
piraor 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 te-
ck-picks nova na caixa 
R$250,00 F.:(19) 99193-
2917 WhatsApp
Vendo uma escada de 
metal por R$50,00 F.: (19) 
99193-2917
Vendo Dvd’s diversos ge-
neros 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 por-
celanato 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  Extre-
me  3200 T  Professional 
Seminova 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 ge-
ral e aulas particulares 
de eletrônica em geral 
(prática & teoria) – Profº 
Riccó • Reparo de fontes 
em geral de: portões, 
cercas, pc’s, notebooks, 
nobreaks, tv’s, aparelhos 
de som, xbox, etc. • Aulas 
de eletrônica (prática te-
oria): R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
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 diaris-
ta e passadeira Contato 
Vania. F.: (19) 99595-
3390

Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Ma-
nicure e Pedicure pé e 
mão R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tambem 
a domicilio F.: (19) 99369-
5615
Ofereço-me como faxi-
neira ou diarista. Falar c/ 
Adilene F.: (19) 99950-
6251
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99595-9448
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos. Falar com 
Erika F.: (19) 3875-7624
Ofereço-me como traba-
lho administrativo 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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