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CÂMARA POLÍCIA FUNSSOL

Primavera perde e cai para o 14º

Sessões 
ordinárias 
voltam no 
dia 17 de 
fevereiro

Suspeito 
de matar 
jovem em 
campinas é 
identificado

Oficinas 
para 
terceira 
idade abre 
inscrições

CINEMA

Sonic, o Filme 
chega aos 
cinemas
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A organização da Faici 
revelou nesta semana a 
programação musical 
da edição 2020, além 
das novidades da festa. 
A cantora Marília Men-
donça volta ao palco da 
Faici no dia 14 de agosto. 

Mais Expressão estreia novos programas

FAICI divulga programação de shows da edição 2020

Os novos profissionais chegam para reforçar a equipe do Grupo Mais Expressão
A partir da próxi-

ma semana a Web TV 
Mais Expressão estreia 
uma nova grade de pro-
gramação com novos 
programas, novos apre-
sentadores e muito Mais 
informação. Os novos 
profissionais chegam 
para reforçar a equipe 
em diferentes segmen-
tos. 

Em busca de levar 
informação de qualida-
de e se aproximar cada 
vez mais de todos os 
espectadores, o Grupo 
Mais Expressão tem 
investido na web TV 
com seus programas, ao 
vivo, permitindo assim 
uma interação entre os 
profissionais e o públi-
co de casa. 
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UNIMAX

Curso de Veterinária da UniMAX é 
nota máxima no Ministério da Saúde

Já está nas telas do cinema o por-
co-espinho mais fomoso do mundo.

Sonic é um filme de ação, comédia e fic-
ção científica distribuído pela Paramount 
Pictures e com base na franquia de jogos 
de vídeo publicado pela Sega. 

Sonic se junta com os seus amigos para 
derrotar o terrível Doutor Eggman, um 
cientista louco que planeja dominar o mun-
do, e o Doutor Robotnik, responsável por 
aprisionar animais inocentes em robôs. W

O Primavera acumulou mais uma derrota na Série A3 do campeonato Paulista. 
Nos minutos finais, o Grêmio Osasco (GEO) fez um gol e conquistou sua primeira 
vitória no campeonato. 



Editorial
Novidades vem por aí...

Artigo

Na contramão, o Grupo Mais Expressão tem 
crescido a cada ano. O Grupo que é formado 
pelo jornal, revista, portal e redes sociais, agora 
também está presente, mais do que nunca, na 
web TV.

E a partir da próxima semana os espectadores 
dos programas do Mais Expressão poderão con-
ferir a nova grade de programação com novos 
programas, novos apresentadores e muito mais 
informação.

Investimentos que estão feitos para vocês, 
público do Jornal Mais Expressão, com o propo-
sito de trazê-los para mais perto e permitindo a 
interação com os profissionais da casa.

Mantendo a equipe de sucesso, o grupo tem 
agregado novos profissionais para reforçar o 
Grupo e levar para a população as principais 
informações de Indaiatuba, além de levar entre-
tenimento e diversão.

A programação pode ser conferida em uma 
das matérias desta edição. Então não deixe de 
nos prestigiar e participe com a gente!
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Ainda está muito viva a imagem dos torcedores japoneses na Copa do Mundo do Brasil, em 2014, e na da Rússia, em 2018, 
recolhendo o lixo das arquibancadas das arenas nas quais jogava sua seleção. Este ano, quando será realizada a Olimpíada de 
Tóquio, os nipônicos, mais uma vez, dão um exemplo de cidadania aplicada à responsabilidade ambiental. Os jogos terão pro-
fundo apelo de sustentabilidade, com a utilização de carros elétricos para o transporte de atletas, camas com estrutura de papelão 
reciclável na vila olímpica, tochas de alumínio e medalhas feitas com material retirado de equipamentos eletrônicos velhos. 

São notáveis a capacidade de planejamento dos organizadores e o engajamento da população no processo: entre 2017 e 
2019, recolheram-se 79 mil toneladas de celulares, notebooks, câmeras digitais, videogames e outros aparelhos usados, dos 
quais foram extraídos o ouro, a prata e o bronze para a produção das medalhas. É o espírito cívico a favor do meio ambiente e 
da sustentabilidade, numa ação individual com reflexos positivos para toda a sociedade. 

O Brasil, a despeito de alguns avanços, ainda precisa desenvolver-se bastante no tocante à mobilização e engajamento das 
pessoas e empresas numa corrente forte e irreversível de responsabilidade ambiental. Aqui, ainda se joga muito entulho de 
modo irregular nas ruas, praças, terrenos baldios e rios. Também não são todas as pessoas, firmas e famílias que executam os 
procedimentos corretos para o descarte do lixo, que deve ser acondicionado em sacos de plástico adequados para esta finali-
dade, bem fechados, a serem colocados nas calçadas nos horários corretos, conforme o cronograma das companhias de coleta 
e destinação dos resíduos sólidos. 

Entulhos, latas, bitucas de cigarro, garrafas e papel atirados à revelia nas ruas causam danos ambientais e entopem bocas 
de lobo e bueiros, contribuindo para a ocorrência de enchentes. Sacos de lixo colocados nas calçadas com muita antecedência 
aumentam o risco de serem arrastados pelas águas das chuvas, também sendo mais um fator de risco para enchentes. 

A responsabilidade ambiental implica, também, a mudança de hábitos de consumo. Não são necessárias, por exemplo, qua-
tro folhas de papel para embalar uma roupa ou qualquer produto nas lojas. Basta uma sacola. Muita gente reclama da questão 
do lixo, mas continua jogando coisas pelas janelas dos carros e das casas. Empresas fazem grandes campanhas e valorizam o 
discurso ecologicamente correto, mas usam quantidade exagerada de copinhos plásticos em máquinas de café e água. Apenas 
oito Estados proibiram o uso de canudos de plástico, que deveria ser medida nacional. E em todo o País, restaurantes continuam 
embalando guardanapos, palitos e outros itens em saquinhos de plástico. 

É preciso enfatizar que a melhor maneira de se manter uma cidade limpa é não sujá-la. Por mais que se realizem com 
eficácia e qualidade os serviços de limpeza urbana, como a varrição, coleta e destinação dos resíduos sólidos, serão sempre 
análogos à tarefa de enxugar gelo, se a população não desenvolver a consciência cívica de fazer sua parte para que todos vivam 
em ambientes urbanos mais saudáveis. 

Já passou da hora de subirmos ao pódio da cidadania na olimpíada da sustentabilidade! 

*Luiz Gonzaga Alves Pereira é presidente da Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluen-
tes (Abetre), entidade signatária do Pacto Setorial de Integridade no setor de Limpeza Urbana, Resíduos e Efluentes. 

O pódio da cidadania 

Respeitável público,
A modernidade, especialmente a internet nos trouxe faci-

lidade incríveis.
Há aplicativos pra tudo: pra controlar gastos, de localização, 

para seguir dietas, para seguir pessoas, para encontrar pessoas, 
para falar com pessoas e muito mais.

Com todas essas possibilidades nas pontas dos dedos, fica 
quase impossível ficar desconectado.

Mas o que fazer se vc não está na sua rede ou o pacote de 
dados acabou? 

Vamos utilizar o wi fi alheio.
E é justamente aqui, que houve a mudança mais significativa.
Onde quer que esteja a primeira pergunta antes mesmo dos 

comprimentos iniciais é:
- qual a senha do wi fi?
Curioso são os amigos que combinam pelas redes sociais um 

encontro para o bate papo e quando se encontram, não saem...
do aplicativo de  bate papo.

Isso me lembra daquela piada do cara que foi no velório do 
amigo e pergunta para a viúva:

- Qual a senha do Wi-Fi?
- Respeita o Falecido...
- Tudo junto?
Pois é, a modernidade tem destas coisas. 

A propósito, qual a senha do 
seu  wi fi?

QUAL É A SENHA?

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

O Mosteiro de Itaici está localizada no bairro de Itaici, em Indaiatuba. O local é conhecido, nacionalmente, por ter recebido a 
sede do encontro anual da CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade
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Confira a nova grade de programação que estará no ar na próxima semana

A partir da próxima 
semana a Web TV 
Mais Expressão 

estreia uma nova grade de 
programação com novos 
programas, novos apre-
sentadores e muito Mais 
informação.

Os novos profissionais 
do Grupo Mais Expres-
são chegam para reforçar 
a equipe em diferentes 
segmentos. 

Em busca de levar in-
formação de qualidade e 
se aproximar cada vez mais 
de todos os espectadores, o 
Grupo Mais Expressão tem 
investido na web TV com 
seus programas, ao vivo, 
permitindo assim uma inte-
ração entre os profissionais 
e o público de casa. 

Para o presidente do 
Grupo, Admilson Redeco-
pa, as novidades não param 
por aí. “Estamos trabalhan-
do em outros programas, 
que ainda não podem ser 

revelados, mas que em bre-
ve estarão em nossa grade 
de programação”, disse.

Confira abaixo os no-
vos programas que estão no 
ar a partir de segunda-feira, 
dia 17.

Mais Delícias
Comandado pela nu-

tricionista e consultora 
de culinária, Ana Paula 
Gerbeli, o programa “Mais 
Delícias” será apresentado 
todas as segundas-feiras, 
às 9 horas, com muitas 
receitas práticas e dicas 
de culinária para tornar o 
dia a dia na cozinha mais 
agradável e saudável. “Irei 
ensinar receitas de doces, 
salgados e muito choco-
late. Receitas que com 
certeza a dona de casa 
conseguirá fazer em casa 
para toda a família”, disse. 
“Também iremos receber 
convidados, e claro, quero 
a participação do público 
de casa compartilhando 
suas receitas”.

Mais Saúde
O programa “Mais Saú-

de” será apresentado pelo 
gastroenterologista, Dr. 
Eduardo Santos, que irá ao 
ar todas as quartas-feiras, 
ao vivo, às 20 horas. Em 
seu programa, o médico 
irá receber profissionais 
de diferentes especialida-
des para levar informação 
médica em uma linguagem 
simples. “Iremos abordar 
infinitos temas para ajudar 
nossos espectadores a cui-
dar de sua saúde”, disse o 
médico.

Em sua estreia, o “Mais 
Saúde” receberá o gine-
cologista, Dr. Túlio José 
Tomass do Couto, que irá 
abordar assuntos como 
gravidez na adolescência, 
prevenção do colo do úte-
ro, entre outros. 

Tudo junto 
e misturado
Giorgia Beloto estará 

no ar, de segunda a sex-
ta-feira, às 13 horas, ao 

vivo, com seu programa 
de variedades onde serão 
abordados os mais variados 
assuntos.

Com um programa des-
contraído, Giorgia Beloto 
promete animar as tardes 
dos espectadores. “Estou 
feliz com a nova casa e es-
tou dando o melhor de mim 
para o programa. Quero 
que todos participem comi-
go me enviando mensagens 
para que eu possa interagir 
com o público”, disse.

Programas de sucesso
Expressão No Ar
No ar um pouco mais 

de um ano, o programa 
Expressão No Ar tem con-
quistado cada vez o público 
de Indaiatuba. Comandado 
pelos apresentadores Fábio 
Alexandre e Koringa, o 
programa leva muita diver-
são e muitos, mas muitos 
prêmios. O programa está 
no ar, e ao vivo, todas as 
terças-feiras, às 20h. 

Um dos diferenciais 

Web TV Mais Expressão estreia novos programas

do Expressão No Ar é o 
cenário. A cada semana 
o programa é apresentado 
em um local diferente o 
que leva mais interativi-
dade e aproximação com 
o público.

Gente de Expressão
O Gente de Expressão 

também vem com novi-
dades. O programa foi 
reformulado e direcionado 
para o mundo dos negó-
cios. Toda semana, pessoas 
que venceram desafios e 
usaram a criatividade para 
criar pequenas e médias 
empresas serão apresenta-
das ao público.

Comandado por Denise 
Katahira e Adriana Bru-
mer, o programa visa mos-
trar histórias de sucesso de 
empresas de Indaiatuba e 
região.

O programa Gente de 
Expressão vai ao ar todas 
as quintas-feiras, às 15 
horas.

Repórter Mirim
O caçulinha do Grupo 

Mais Expressão, o apresen-
tador do programa Repór-
ter Mirim, Gabriel Alves 
de Oliveira tem apenas 
9 anos, mas o profissio-
nalismo de gente grande. 
Nasceu no programa Ex-
pressão No Ar, mas devido 
ao grande sucesso ganhou 
um programa para chamar 
de seu.

Curioso como toda 
criança, Gabriel vai em 
busca das respostas. “É 
muito legal ver as coisas de 
perto e também poder mos-
trar para as pessoas que me 
assistem que muitas vezes 
são adultos. Acho que fa-
lando comigo, as pessoas 
explicam de uma maneira 
mais simples e fica mais 
fácil para o adulto também 
entender”, disse.

O Repórter Mirim vai 
ao ar, quinzenalmente, 
toda sexta-feira, às 9 
horas.
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Legislativo também lançou este mês o 5Leg, que traz notícias e entrevistas todas as segundas-feiras
Câmara retoma sessões ordinárias no dia 17
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Mestre do Malte inaugura sua nova sede hoje, com várias atrações
DIVULGAÇÃO/MESTRE DO MALTE

Na próxima segun-
da-feira, dia 17, a 
Câmara Munici-

pal de Indaiatuba irá reto-
mar as sessões ordinárias. 
Os encontros semanais 
entre os vereadores (sem-
pre às 18h) representam a 
atividade mais importante 
da rotina legislativa, du-
rante a qual os projetos de 
lei são apreciados e os re-
querimentos e indicações 
são discutidos.

Durante o período de 
recesso, os trabalhos e 

atendimentos na sede do 
Poder Legislativo vêm 
sendo realizados normal-
mente, das 8h às 17h.

Em Indaiatuba, as ses-
sões são divididas em três 
grandes blocos: o Expe-
diente, em que são apre-
sentados os documentos 
enviados ao Poder Execu-
tivo; a Ordem do Dia, na 
qual ocorrem as votações 
propriamente ditas; e a 
Palavra Livre, momento 
em que os vereadores 
discorrem sobre assuntos 
de interesse público.

As sessões são trans-
mitidas pela página da 

Câmara no Facebook (/
camaraindaiatuba), com 
cobertura em tempo real 
para o Twitter (@Cama-
raIndaia). Na página da 
Câmara o cidadão tam-
bém encontra diversas 
informações referentes 
ao legislativo municipal, 
entre elas, pesquisa de 
leis, agenda de eventos, os 
vereadores e o calendário 
oficial. Acesse o site: 
https://www.indaiatuba.
sp.leg.br/

Ainda em fevereiro, 
no dia 10, a Comunicação 
da Câmara lançou o pod-
cast 5Leg, com notícias 

e entrevistas de interesse 
público. Os episódios 
inéditos serão executados 
todas as segundas-feiras 
e ficarão disponíveis, ini-
cialmente, no Spotify e 
no canal da Câmara no 
YouTube.

Cada programa tem 
em média cinco minutos 
de duração, e traz temas 
como projetos de lei em 
discussão, funcionamento 
da Casa de Leis, vagas de 
emprego, dicas culturais e 
utilidade pública.

De acordo com a De-
ezer, outro serviço de 
streaming audiofônico, a 

audiência dos podcasts no 
Brasil aumentou 67% no 
ano passado, e a tendência 
é a de expandir mais. No 
Spotify, dois em cada 
dez áudios executados já 
não são musicais, ou seja, 
estão ligados à produção 
de conteúdo informativo.

Os ouvintes poderão 
participar com sugestões 
pelo email imprensa@
camaraindaiatuba.sp.gov.
br ou pelo WhatsApp (19) 
99843-2022.

Metas fiscais
Em cumprimento à 

Lei de Responsabilidade 

Fiscal, a Prefeitura de 
Indaiatuba promove nas 
dependências da Câmara 
audiência pública sobre a 
avaliação das metas fiscais 
do terceiro quadrimestre 
de 2019.

O encontro será nes-
ta sexta-feira, dia 14, às 
14h30, no auditório José 
Soliani (plenarinho da 
Câmara).

A audiência irá falar 
sobre a situação fiscal 
no último quadrimestre 
de 2019 (de setembro a 
dezembro), e apresentar 
o balanço consolidado do 
último exercício.

A escola cervejeira 
Mestre do Malte inaugu-
ra amanhã (14), a partir 
das 13 horas, com muito 
chopp artesanal e atrações 
para os visitantes. 

Localizado na Aveni-
da João Ambiel, 1405, no 
Portal dos Ipês, Indaia-
tuba/SP, a nova unida-
de está preparando para 
o evento seis estilos de 
chopp artesanal (Pilsen, 
IPA, Summer Ale, Wit-
bier, Dry Stout e a Hop 
Lager), além da presença 
das cervejarias Braubier 
(Indaiatuba) e ViBeer 
(Piracicaba).

Outra presença confir-
mada é a Portugália, que 
fornecerá os lanches, pe-
tiscos e outras delícias da 
culinária lusitana, como 
seus famosos bolinhos de 
bacalhau e pasteizinhos 
de Belém.

Para a diversão do pú-
blico, o evento contará 
com a performance do 
DJ Rene Monsanto (Clip 
Fm 88,7) e música ao vivo 
com Banda Rock Reboot. 
Além disso, as crianças 
também serão muito bem 
vindas na inuguração, 

pois o Mestre do Malte, 
pensando nos pequenos, 
reservou um espaço Kids 
com castelo pula-pula e 
tombo-legal. 

Novidades
Com a filosofia “Beba 

menos, beba melhor”, o 
Mestre do Malte recente-
mente lançou o seu servi-
ço de DISQUE CHOPP, 
para atender um público 
cada vez mais exigente 
em relação a qualidade 
das cervejas, para festas 
e eventos. 

Agora,  a empresa 
também é a distribuido-
ra oficial da cervejaria 
Braubier, atendendo ba-
res, restaurantes e outros 
estabelecimentos em In-
daiatuba e toda região de 
Campinas.

A nova sede também 
conta com o serviço de 
TAP HOUSE (para quem 
deseja experimentar as 
cervejas  disponíveis 
na loja) e também de 
GROWLER STATION 
(para quem preferir com-
prar o chopp em garrafas 

retornáveis e consumir no 
conforto de casa).

Sobre Mestre do Malte
O Mestre do Malte foi 

fundado em Indaiatuba 
em 2017, com o propósi-
to de fomentar a cultura 
cervejeira, compartilhar 
o conhecimento de pro-
dução artesanal e a ven-
da de insumos, para os 
simpatizantes de cervejas 
artesanais.

Com a missão de tor-
nar a experiência de se 
produzir a própria cerveja 
cada vez mais especial, 
a empresa mantém uma 

constante busca por no-
vas soluções, receitas e 
serviços. 

Com o crescimento de 
suas atividades, surgiu a 
necessidade de estar em 
um novo espaço mais 
harmonioso, com objetivo 
de estimular os amigos 
cervejeiros a explorarem 
novos conhecimentos, 
além de promover a ami-
zade e a convivência com 
suas famílias.

Para mais informações 
ligue 19 3394.3787, pelo 
whatsapp (19) 99862.0278 
ou email cerveja@mestre-
domalte.com.br.

INAUGURAÇÃO

O Mestre do Malte foi fundado em 2017 com o propósito de fomentar a cultura cervejeira



ELIANDRO FIGUEIRA (RIC/PMI)

  cidade | A5

As oficinas oferecem 247 vagas, destinadas a pessoas acima dos 55 anos, e as aulas começam na próxima terça-feira, dia 18 

Aquarela, Bordado, Pintura em Tela, Teatro, Violão são alguns dos cursos oferecidos

Funssol abre inscrições para as Oficinas 
da Terceira Idade nesta sexta-feira 

Através do Funssol 
(Fundo Social de 
Solidariedade), a 

Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba inicia sexta, 
as inscrições para as Ofi-
cinas da Terceira Idade. 
Os interessados devem 
comparecer no espaço 
Bem Viver amanhã (14), 
das 8h às 11h e das 13h 
às 17h, localizado na 
avenida Engenheiro Fá-
bio Roberto - Marginal 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Esquerda, número 585, 
Vila Teller, antigo prédio 
da Associação XVI de 
Janeiro Barnabé.

Para participar é ne-
cessário ser maior de 55 
anos, levar cópia do com-
provante de endereço, 
CPF e RG. É necessário 
fazer a colaboração de 
um vale fralda ou pacote 
de fralda geriátrica por 
inscrição. Cada pessoa 
tem direito de fazer a 
inscrição em apenas uma 
opção de oficina. Caso o 
interessado queira parti-
cipar de outra modalida-

de, pede-se para deixar 
o nome em uma lista de 
espera, e o mesmo só será 
contemplado com a vaga 
se o curso não fechar uma 
turma completa.

São ao total, 247 va-
gas. Aquarela, arte abs-
trata, teatro iniciante e 
continuidade, arte criati-
va, jazz, mandala, pintura 
em tecido e tela, ma-
cramê, violão iniciante, 
continuidade e bordado 
livre são as opções ofere-
cidas. As aulas se iniciam 
na próxima terça-feira, 
dia18 de fevereiro. 

• Aquarela - Prof. Evandra Ber-
tagnoli
Turmas: 3ª feira 8:30 as 11:30 - 12 
vagas
• Arte Abstrata - Prof. Evandra 
Bertagnoli
Turmas: 3ª feira 13:30 as 16:30 - 12 
vagas
• Teatro Continuidade - Prof. 
Bbeth Forini
Turmas: 3ª feira 8:00 as 12:00 – 25 
vagas
• Teatro Iniciante - Prof. Bbeth 
Forini
Turmas: 3ª feira 13:00 as 17:00 - 25 
vagas
• Arte Criativa - Prof. Jane Bonet
Turmas: 4ª feira 9:30 as 11:30 - 12 

vagas
4ª feira 14:30 as 16:30 - 12 vagas
• Jazz - Prof. Miriam Miranda
Turmas: 4ª feira 9:30 as 11:30 - 25 
vagas
• Mandala – Prof. Rosana Megiato
Turmas: 5ª feira 8:10 as 10:00 - 12 
vagas
• Pintura em Tecido – Prof. Rosa-
na Megiato
Turmas: 5ª feira 10:10 as 12:00 - 12 
vagas
5ª feira 13:10 as 15:00 - 12 vagas
• Pintura em Tela – Prof. Rosana 
Megiato
Turmas: 5ª feira 15:10 as 17:00 - 12 
vagas
• Macramê - Prof. Sonia Ritter

Turmas: 5ª feira 13:30 as 15:00 - 12 
vagas
• Bordado Livre - Prof. Sonia 
Ritter
Turmas: 5ª feira 15:30 as 17:00 - 12 
vagas
• Violão Continuidade – Prof. Fidel 
Almeida
Turma: 6ª feira 8:00 as 9:30 - 20 
vagas
• Violão Iniciante – Prof. Fidel 
Almeida
Turma: 6ª feira - 10:00 as 11:30 - 
20 vagas
• Artesanato Criativo - Prof. Edi-
leny França
Turmas: 6ª feira 14:00 as 16:30 - 12 
vagas

Confira abaixo os dias da semana e horário disponível para cada modalidade:
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Centro de tratamento de Resíduos – Indaiatuba
A CTR-Indaiatuba 

é um empreendimento 
privado, gerenciado pela 
Corpus Saneamento e 
Obras Ltda. A ampliação 
pretendida contempla o 
aumento da capacidade 
de recebimento de resí-
duos dos atuais 250 t/dia 
para 1000 t/dia, além da 
utilização de nova área 
contigua ao empreendi-
mento, situada na divisa 
sudoeste e que possui 
242.000 m². O Aterro 
Sanitário em questão está 
em operação desde 2002. 
Por meio de um sistema 
de tratamento seguro, efi-
ciente e ambientalmente 
correto, a CTR-Indaiatu-
ba continuará contribuin-
do com a preservação 
dos recursos naturais, 
melhoria das condições 
de saneamento e saúde 
pública na região. A dis-
posição final conjunta 
para os rejeitos vai ao 
encontro das premissas 
instituídas pelas Políti-
cas Nacional e Estadual 
de Resíduos Sólidos, na 
medida em que coloca 
como prioridade a ges-
tão compartilhada, por 
meio da construção de 
soluções conjuntas para 

problemas comuns aos 
municípios da região. De 
acordo com a Resolução 
SMA 75/08, uma das 
exigências para a licen-
ça é a apresentação do 
Plano de Comunicação 
e do Programa de Edu-
cação Ambiental Parti-
cipativa para a comuni-
dade, cujos objetivos são 
esclarecer a população 
sobre a necessidade da 
implantação do empre-
endimento, identificar 
se há rejeição ou apro-
vação e suas causas e, 
também, verificar quais 
as medidas mitigadoras e 
compensatórias necessá-
rias do ponto de vista da 
comunidade. Como base 
para a elaboração dos do-
cumentos exigidos para o 
licenciamento do empre-
endimento, foi realizada 
uma pesquisa junto à 
população e lideranças 
da cidade, tais como 
políticos, funcionários 
públicos de alto escalão, 
jornalistas, sindicalistas, 
religiosos, conselheiros, 
pessoas da área da educa-
ção e de atividades sem 
fins lucrativos. Seu obje-
tivo foi analisar o nível 
de conhecimento sobre 

as questões da geração 
e disposição do lixo na 
cidade. 

Resultados 
da Pesquisa 
Na etapa quantita-

tiva, realizada direta-
mente com a população 
da cidade de Indaiatuba 
e com moradores do 
distrito de Cardeal, em 
Elias Fausto/SP, 41% 
dos entrevistados des-
conheciam a existência 
do aterro. Entre os que 
o conheciam, 61% ava-
liam-no positivamente, 
como Ótimo e Bom. 
Após a explicação dos 
pesquisadores sobre o 
funcionamento da CTR, 
incluindo todos os cui-
dados ambientais que ela 
possui e a localização da 
ampliação pretendida, 
atribuindo notas de 1 
a 4, em que 1 é Muito 
Ruim, 2 é Ruim, 3 é Bom 
e 4 é Muito Bom, foram 
atribuídas as seguintes 
notas médias: 3,0 para 
a localização da expan-
são, 3,2 para o cuidado 
com o meio ambiente 
da região e 3,0 para o 
cuidado com a popula-
ção que mora ao redor. 

De toda a população que 
respondeu à pesquisa, 
86% não sabiam que o 
Aterro Sanitário de In-
daiatuba será ampliado. 
A ampliação da Central 
de Tratamento para so-
lucionar o problema do 
lixo é aprovada pelos 
entrevistados. Em uma 
escala de 0 a 10, na qual 
0 significava Nada Apro-
vado e 10 Totalmente 
Aprovado, a média de 
notas obtida foi 8,0. Para 
32% dos entrevistados, 
poderão ocorrer con-
flitos e/ou problemas, 
motivados por danos ao 
meio ambiente/poluição 
na região, descontenta-
mento dos moradores do 
entorno e devido ao mau 
cheiro. Destes, 23% con-
sideram como medida 
mitigadora para o pro-
blema a escolha de uma 
área de expansão mais 
distante da população e 
19% a conscientização/
oferta de informações. 
Oitenta e nove por cento 
(89%) dos entrevistados 
desejam ser informados 
sobre as etapas da am-
pliação do empreendi-
mento e, também, sobre 
sua operação. Os meios 

mais citados foram TV-
-Aberta (35%), jornais 
da cidade (33%), redes 
sociais (20%) e panfletos 
(21%), lembrando que 
cada pessoa teve a op-
ção de mencionar mais 
de uma resposta nessa 
questão. 

A pesquisa mostra 
ainda que 53% da po-
pulação espera a par-
ticipação ativa das li-
deranças políticas em 
todo o processo. Este 
percentual cai para 39% 
em relação à expectativa 
de participação da socie-
dade civil/população. Na 
fase qualitativa foram 
realizadas 12 entrevistas 
telefônicas com líderes 
de opinião de Indaia-
tuba. Ao contemplar 
representantes dos mais 
variados segmentos, esta 
etapa possibilitou abar-
car visões e interesses 
diversos. Independente 
do nicho representado, 
o Aterro Sanitário é bas-
tante conhecido e bem 
avaliado pelas lideranças 
do município, tido como 
moderno e bem plane-
jado. Sua localização, 
distante dos centros e 
das residências também 

é bem vista. Além disso, 
o consideram como a 
melhor opção de trata-
mento de lixo da cidade. 
De modo geral, são a 
favor da ampliação, con-
siderada importante para 
acompanhar o cresci-
mento e desenvolvimen-
to da cidade. Não enxer-
gam impactos negativos, 
desde que a CTR seja 
administrada de forma 
correta e estabeleça-se 
um forte diálogo com 
a população do entor-
no do empreendimento. 
Contudo, preocupam-se 
com a ausência de uma 
contrapartida para a uti-
lização do Aterro por 
outras cidades, além de 
atentarem-se à neces-
sidade de melhorias na 
coleta seletiva do lixo 
no município. Para o 
Plano de Comunica-
ção e o Programa de 
Educação Ambiental, 
consideram importantes 
os seguintes temas: re-
ciclagem, coleta seletiva 
e informações sobre o 
funcionamento da CTR, 
a serem divulgados via 
outdoor, folders, radio, 
redes sociais, palestras 
e agentes comunitários.
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Curso de Medicina Veterinária conta com um 
dos maiores hospitais-escola da América Latina 
Graduação na UniMAX é referência em qualidade e dispõe de parcerias para intercâmbio 

DIVULGAÇÃO/UNIMAX

POR TATIANE DIAS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Um dos maiores 
Hospital-Esco-
la Veterinário 

(HEV) da América Lati-
na está em Indaiatuba e à 
disposição dos estudantes 
do curso de Medicina 
Veterinária da UniMAX 
– Centro Universitário 
Max Planck. O HEV foi 
desenvolvido exclusiva-
mente para a formação 
do médico veterinário e 
é o único da região com 
atendimento 24 horas para 
pequenos e grandes ani-
mais, beneficiando toda 
a comunidade local e re-
gional.  

Com infraestrutura 
nota máxima (5) no MEC 
(Ministério da Educação), 
o Hospital-Escola Ve-
terinário está localizado 
na Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) e é 
focado em acompanhar o 
constante avanço agrope-
cuário, proporcionando ao 
aluno a oportunidade de 

atuar em segmentos varia-
dos de produção animal, 
reprodução, clínica médi-
ca, cirurgia, laboratório, 
vigilância sanitária, medi-
cina de animais silvestres, 
industrialização e comer-
cialização de produtos de 
origem animal, fabricação 
de rações e produtos bio-
lógicos, entre outras áreas.

Desde o 1º semestre, 
os estudantes de Medi-
cina Veterinária contam 
no mínimo 50% de aulas 
práticas, além de inves-
timentos constantes em 
corpo docente altamente 
especializado e da infra-
estrutura de ponta que 
tem como objetivo prestar 
serviços que fortalecem 
o aprendizado didático e 
científico, inserindo os alu-
nos no dia a dia a profissão. 

Além de atender às 
aulas do curso, o HEV-U-
niMAX oferece serviços 
à comunidade a preços 
baseados na média de 
valores praticados no mer-
cado. Por isso, mantém 
clínicas para animais de 

pequeno e grande porte, 
com atendimento 24 ho-
ras. Entre outras ativida-
des, as clínicas realizam 
procedimentos ambula-
torial e hospitalar nas áre-
as de gastroenterologia, 
pneumologia, neurologia, 
cardiologia e ortopedia.

O Hospital-Escola 
conta, ainda, com centros 
cirúrgicos amplamente 
equipados, permitindo 
a realização de procedi-
mentos reais que servem 
de estudo de caso para 
alunos e residentes - estes 

vindos por meio do Pro-
grama de Aprimoramento 
Profissional que recebe 
recém-formados de várias 
regiões do Brasil e promo-
ve habilidades técnicas de 
forma intensiva e direcio-
nada, com treinamento 
profissional sob orienta-
ção de docentes do curso 
de Medicina Veterinária, 
permitindo interação e 
troca de experiências. O 
curso mantém também 
parcerias para intercâm-
bio com instituições de 
renome como Stanford 

Medicine e Global Un-
derstanding que permitem 
a atuação profissional 
tanto em âmbito nacional 
como internacional. 

Para completar, o cam-
pus da Medicina Veteriná-
ria da UniMAX oferece 
ainda serviços como o 
ambulatório de animais 
silvestres, diagnóstico por 
imagem (radiologia e ul-
trassonografia), laboratório 
de análises clínicas e repro-
dução animal em animais 
domésticos e silvestres. 

Além de toda estrutu-
ra, a Medicina Veterinária 
do Centro Universitário 
Max Planck também rea-
liza projetos sociais. Entre 
eles estão o programa de 
controle populacional e 
posse responsável com 
ampla divulgação desti-
nada à conscientização 
sobre a importância da 
castração.

Outra iniciativa de 
grande relevância social 
é a Terapia Assistida por 
Animais (TAA), que reú-
ne crianças da Associação 

de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (APAE) 
e da CIRVA (Centro de 
Integração, Reabilitação 
e Vivência do Autista) 
de Indaiatuba. O objetivo 
é promover a interação 
entre pacientes e animais 
de variadas espécies que 
se tornam ferramentas e 
incentivam novos com-
portamentos relacionados 
à fisioterapia, fonoaudio-
logia e socialização.

Saiba mais sobre a 
Medicina Veterinária da 
UniMAX, acesse o site ht-
tps://www.faculdademax.
edu.br/cursos/graduacao/
saude/medicina-veteri-
naria/

O HEV é o único que disponibiliza atendimento 24 horas 
para animais de pequeno e grande portes em toda a região

Vestibular 2020 – Uni-
MAX – Centro Uni-
versitário Max Planck 
Inscrições: www.facul-
dademax.edu.br
Local: Campus I – Ave-
nida 9 de dezembro, 
460 – Jardim Pedroso 
– Indaiatuba/SP
Telefone: 
(19) 3885-9900
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Suspeito de matar jovem é identificado
Rapaz de 19 anos foi agredido e esfaqueado após uma briga em um bar, no último final de semana

A10

A Polícia Civil 
já identificou o 
suspeito de es-

faquear Andrew Silva 
Jaroczinski, 19 anos, 
morto no último domin-
go (9), após uma briga 
em um bar em Campi-
nas. De acordo com o 
delegado do 1º DP, um 
dos sócios do bar ajudou 
na identificação.

Segundo a Polícia, o 
suspeito da facada em 
Andrew é irmão de um 
dos sócios do estabele-
cimento, e a briga teria 
começado por conta de 
uma mancha de ketchup 
na roupa de um cliente. 

Hamilton Caviola 
Filho, delegado respon-
sável pelo caso, disse à 
imprensa, nesta quarta-
-feira (12), que um dos 

proprietários do bar, em 
depoimento, apontou o 
provável autor da agres-
são. O depoente revelou 
ainda que o suspeito, 
além de ser seu irmão, 
trabalha no estabeleci-
mento. 

O delegado reiterou 
que o depoimento foi 
esclarecedor. “Ele (o 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Andrew foi velado e sepultado na terça-feira (11), no cemitério Parque dos Indaiás

DIVULGAÇÃO

depoente) participou da 
briga, mas não foi ele 
que efetivamente esfa-
queou, mas ele nos auxi-
liou a saber quem deu a 
facada. Já está identifica-
do. Nas imagens, vemos 
o momento da facada: 
uma no Andrew, fatal, e 
duas em outra pessoa”, 
declarou Hamilton.

Ainda não há data 
prevista para o depoi-
mento do suspeito. O de-
legado ressaltou também 
que o jovem não esteve 
envolvido no fato que 
desencadeou a briga. “O 
Andrew não estava nessa 
mancha de ketchup. A 
mancha teria sido pro-
vocada por um garçom, 

A Secretaria de Se-
gurança Pública de In-
daiatuba contabilizou 
os números de atua-
ção da Guarda Civil 
no mês de janeiro de 
2020. No período, 37 

pessoas foram presas em 
flagrante, e cinco procu-
rados da justiça foram 
recapturados. O muni-
cípio contou com 1.104 
ações de patrulhamento 
e a corporação atendeu 

BALANÇO

em um típico acidente 
de trabalho”, esclareceu 
Hamilton.

O caso
Andrew foi morto na 

madrugada do último 
domingo (9), e o sepul-
tamento foi na manhã 
da terça-feira (11), no 
cemitério Parque dos 
Indaiás. Ele estava com 
amigos em um bar, na 
Praça Bento Quirino, 
quando teve início uma 
briga generalizada. Com 
a confusão, o rapaz aca-
bou sendo perseguido 
por um grupo de pessoas 
até a Rua José Paulino, 
nas proximidades do bar, 
quando foi derrubado e 
agredido, sendo esfaque-
ado na sequência.

Outros dois jovens, 
de 20 e 23 anos, tive-
ram ferimentos leves 
durante a ocorrência. De 

acordo com a Secretaria 
de Saúde de Campinas, 
eles foram atendidos e 
liberados no domingo. 
Já Andrew, apesar de 
ter sido socorrido e le-
vado ao Hospital Mário 
Gatti, não resistiu e veio 
a óbito.

O pai de Andrew, 
Nei lor  Jaroczinski , 
transtornado, afirmou 
que a morte do jovem 
“foi um ato de covar-
dia”, já que ele foi per-
seguido e agredido pelo 
grupo a uma certa dis-
tância do local da briga.

Ainda na noite de 
segunda-feira (10), um 
grupo invadiu o bar e 
quebrou vários obje-
tos, além de subtrair 
diversas garrafas de 
bebidas. A fachada do 
estabelecimento foi pi-
chada com a palavra 
“assassinos”.

Guarda Civil prendeu 37 pessoas em flagrante no mês passado

• Ocorrências envol-
vendo drogas: 57
• Pessoas encaminhadas 
à delegacia/drogas: 32 
(sendo 24 menores)
• Flagrantes lavrados/
drogas: 6
• Presos em flagrante/
outros delitos: 29 (sen-
do 2 menores)
• Flagrantes lavrados/
outros delitos: 24

a  7.402 chamadas de 
emergência pelo 153. 
Com auxílio do Centro 
de Operações e Inteli-
gência (COI), 19 veícu-
los foram recuperados; 
mais de 1.400 porções 

de drogas apreendidas; 
e 32 indivíduos foram 
apresentados à delegacia 
por envolvimento com 
entorpecentes.

O secretário, Sandro 

Bezerra Lima, destaca a 
importância do trabalho 
do setor de Desenvol-
vimento e Estatística 
da Guarda Civil. “To-
dos os atendimentos 
realizados pela Guarda 
são registrados, e nossa 
equipe de planejamento 
transforma estes dados 
em planilhas, que são 
utilizadas para traçar o 
plano de ação de como 
o operacional será dis-
tribuído. Também refor-
çamos para a população 
registrar o Boletim de 
Ocorrência, pois com 

estas informações con-
seguimos mapear a ne-
cessidade de cada setor 
do município”, conclui.

A Guarda Civil atuou 
em 57 ações envolvendo 
drogas em janeiro. Des-
tas operações, 32 pesso-
as foram encaminhadas 
à delegacia, sendo 26 
menores de idade, e seis 
flagrantes foram lavra-
dos. Em outros delitos, 
29 indivíduos foram pre-
sos em flagrante, sendo 
quatro menores, e para 
estas situações 24 fla-
grantes foram lavrados.

• Porções apreendidas: 
1.424
• Procurados da justiça 
recapturados: 5
• Veículos 
recuperados: 19
• Atendimentos a 
chamadas de emergên-
cia (153): 7.402
• Operações de patru-
lhamento: 1.104

Números das ocorrências atentidas 
pela GCI em janeiro/2020
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Grêmio Osasco marcou no final do jogo da série A3 do Paulista, complicando a situação do Fantasma
Primavera perde e cai para o 14º lugar
DA REDAÇÃO
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Mesmo com a vitória no início do campeonato da Série A3, 
o Fantasma vem enfrentando derrotas nas últimas rodadas
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O Primavera acu-
mulou mais uma 
derrota na Série 

A3 do campeonato Pau-
lista. Nos minutos finais, 
o Grêmio Osasco (GEO) 
fez um gol e conquistou 
sua primeira vitória no 
campeonato. A disputa 
da 5ª rodada foi na noite 
da última quarta-feira 
(12), na casa do adver-
sário, no estádio Prefeito 
José Liberatti, e o gol da 
vitória ficou por conta de 
Abeny. 

Com o resultado, 
o Fantasma da Ituana 
amargou a terceira derro-
ta da temporada, além de 
um empate, e segue com 
quatro pontos, ocupando 
a 14ª (antepenúltima) 
posição, somente uma 
fora do Z2. Já o Grêmio, 
que vinha logo abaixo 
na tabela, está com seis 
pontos, na 11ª colocação, 
encostando no G8.

As equipes tiveram 
poucas oportunidades no 
primeiro tempo de jogo. 

Só no início, um susto 
provocado por Nicholas, 
que cabeceou depois da 
cobrança de escanteio e 
exigiu grande defesa do 
goleiro. O maior perigo 
para o Primaveira foi o 
lance com Rodrigo Ar-
roz, que cabeceou logo 
após a cobrança de falta 
de Jardisson, apesar do 
lance já estar irregular 
por impedimento.

No segundo tempo, o 

Grêmio apresentou mais 
iniciativa em campo, 
mas, com pouca efeti-
vidade. Mesmo assim, 
no final da partida, o 
dono da casa se tornou 
mais ofensivo. Aos 33 
minutos, João Pedro 
arriscou de fora da área, 
mas o goleiro fez boa 
defesa. Já aos 43, Léo 
Rafael recebeu na cara 
do gol, em rápido con-
tra-ataque, mas, chutou 

por cima.
No final do jogo, aos 

48, quando o placar pa-
recia definido, veio o gol 
do Grêmio. Na sequência 
da cobrança de escanteio, 
a bola foi para a área de 
Abeny que, mesmo de 
costas para o gol, conse-
guiu finalizar e garantir 
a vitória da equipe de 
Osasco.

Fase
O Fantasma da Itu-

ana vem enfrentando 

período difícil na série 
A3 do Paulistão. Mesmo 
vencendo a partida de 
estreia, tomou duas go-
leadas, com empate entre 
elas, e conquistou ape-
nas um dos nove pontos 
disputados nas últimas 
rodadas. Na semana pas-
sada, a equipe havia acu-
mulado quatro pontos, e 
ocupava a 12ª colocação 
no campeonato. 

Por conta da fase 
ruim, o clube definiu 
a saída do técnico Da-

niel Sabino, trazendo 
novamente Paulo Pe-
reira. Já no comando 
do novo treinador, o 
Fantasma conquistou 
a Segundona no cam-
peonato Paulista, em 
2018.

O Primavera enfrenta 
o Batatais no próximo 
sábado, dia 15, pela sexta 
rodada da Série A3 do 
Paulista. A partida será 
às 15h, no estádio Ítalo 
Mário Limongi, em In-
daiatuba.



Grupo Mattioni: segurança e tranquilidade nos 
momentos em que a sua família mais precisa
Com sede própria e estrutura, empresa atua há mais de 45 anos em Indaiatuba e região
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Há mais de 45 
anos Indaiatuba 
e região contam 

com os serviços presta-
dos pelo Grupo Mattioni 
que oferece segurança 
e tranquilidade nos mo-
mentos em que sua famí-
lia mais precisa.

Um exemplo de em-
presa familiar, o seu 
fundador, José Eurides 
Mattioni, iniciou sua tra-
jetória em 1974 e ainda 
quando jovem, aos 13 
anos, trabalhou como 
agente funerário com o 
antigo proprietário, José 
Milanesi.

Atualmente o Grupo 
Mattioni é constituído 
pela união entre as em-
presas Sesoma (Serviço 

de Apoio Familiar Mat-
tioni) que atua na área 
de planos de assistência 
familiar, além de oferecer 

ciados e sempre está em 
busca de aprimoramen-
to para gerar melhoria 
em seus serviços, tendo 
como foco a preocupa-
ção com a qualidade do 
atendimento oferecido 
para permitir a passagem 
pelo luto com dignidade, 
tranquilidade e sem bu-
rocracia. 

O grupo ainda oferece 
atendimento funerário a 
qualquer hora do dia e da 
noite, além de oferecer 
aos associados e depen-
dentes uma cobertura 
funerária, benefícios e 
vantagens exclusivas em 
vida.

Benefícios
E para quem contrata 

os planos do grupo Mat-
tioni ganha vantagens e 
preços especiais. Tanto 

benefícios, e a Funerá-
ria Mattioni que exerce 
prestação de serviço fu-
nerário. 

O grupo possui sede 
própria e conta com es-
trutura voltada ao maior 
conforto de seus asso-

Os associados do Grupo Mattioni ganha vantagens e preços especiais nos planos contratados

o titular quanto sua fa-
mília, em parceria com 
empresas e profissionais, 
podem usufruir de pro-
fissionais como nutricio-
nistas, fonoaudióloga, 
dentista, ortodontia, im-
plantes, fisioterapeutas, 
psicólogos, saúde, trata-
mentos estéticos e outros.

Além disso, o titular e 
seus dependentes contam 
com preços especiais 
em materiais para um 
eventual período de con-
valescença para locação, 
com pequena taxa, como 
cadeiras de rodas e ba-
nho, muleta e andador.

O Grupo Mattioni 
está localizado na Rua 
Pedro Gonçalves, 855, 
Centro, Indaiatuba. Para 
mais informações, ligue: 
(19) 3875-9049 ou (19) 
3834-2213.
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Fachadas, sinaliza-
ção, quadros de 
gestão e serralhe-

ria industrial estão entre 
os serviços prestados. 
participou da amplia-
ção do aeroporto de 
Viracopos e de outros 
grandes projetos, como 
os empreendimentos 
Le Jardin da Masotti, 
Jardim dos Taperas em 
Salto, executado pela 
Iben Engenharia , as 5 
torres do Residencial 
Nature, em Sorocaba, 
da Construtora Viscon-
de. No Setor Industrial, 
as fábricas da Yanmar, 
Ultrafine Technologies 
e Colorcon são clientes 
antigos e permanentes. 
No comércio, é possível 
citar SN Joias, Etiqueta 
Casual,  Lu Evange-
lo21 e a mais recente, 
a GUIMIS DOCERIA. 

A Printline celebra 25 anos em 2020
Empresa comemora o aniversário com portfólio que inclui as principais empresas da região

Confira o depoimento do 
último cliente atendido:

“A Printline foi uma 
das primeiras empresas 
que eu contratei na mi-
nha obra. Não fiz nem 
orçamento em outros 
lugares, pois todos os 
trabalhos da empresa 
que eu vi na cidade me 
deram a certeza que era 
aquilo que eu queria. A 
ideia inicial era fazer 
uma logomarca, aca-
bamos a obra com 3, 
ficou tão lindo que eu 
quis colocar essa obra 
de arte em todo canto da 
loja! São as peças mais 
elogiadas aqui no nosso 
ambiente!” - Michelle 
Milanelo, proprietá-
ria da Guimis Doceria. 
Fica o convite: passe 
na Guimis Doceria, co-
nheça nosso trabalho e 
aprecie o maravilhoso 
pastelzinho de ninho 
com nutela e os os de-
liciosos bolos!

DIVULGAÇÃO PRINTLINE
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A organização da 
FAICI (Festa 
Agropecuária, 

Industrial e Comercial de 
Indaiatuba) realizou na 
tarde de quarta-feira (12) 
uma coletiva de impren-
sa onde foram revelados 
quais serão as principais 
atrações da edição 2020, 
além das novidades e os 
valores dos ingressos, 
que já estão à venda. 

A FAICI ocorre de 
7 a 15 de agosto e ao 
longo dos cinco dias de 
festa, cantores que são 
destaque no cenário mu-
sical brasileiro subirão 
ao palco da FAICI. A 
dupla Jorge & Matheus 
abre a programação da 
primeira semana e se 
apresentará no dia 7.  No 
sábado, dia 8, os embai-
xadores Fernando & So-
rocaba estarão de volta, 
além das irmãs Maiara 
& Maraisa. Na segunda 
semana os shows come-
çam na quinta-feira, 13 
de agosto, com a Quinta 
do Modão, que reunirá 
as duplas Rick & Ren-
ner e Gian & Giovanni, 
com sucessos que atra-
vessam gerações e apoio 
da Hot Flowers Produtos 
Sensuais. Na sexta, 14, 
quem sobe ao palco é a 
dupla Roby & Thiago e 
a cantora Marília Men-
donça, que contabiliza 
recordes de público em 
todas as suas apresenta-
ções na Festa de Indaia-
tuba. Fechando a grade 
de shows uma estreia: 
os irmãos Guilherme & 

FAICI divulga programação
A edição 2020 da festa traz novidade na estrutura, que terá a 
arena totalmente coberta; os ingressos já estão à venda

Benuto e Dennis DJ, que 
em 2019 agitou o recinto.

Com a revelação da 
programação musical, a 
Faici abriu a pré-venda 
de ingressos, que teve 
início ontem (13), ven-
didos exclusivamente 

até o dia 15 de 
março, no 

site 

Alô In-
gressos e na 
loja Star Country, 
que fica na avenida Fran-
cisco de Paula Leite, 
528, Jardim Kyoto II. 
Os ingressos custam R$ 
10 (Quinta do Modão) 
e R$ 40 (sextas-feiras e 
sábados).

O Passaporte FAICI 
que dá direito a assistir 
todos os shows na arena, 
também já está à venda, 
no valor promocional de 
R$ 120, no primeiro lote.

Os camarotes tam-
bém já podem ser ad-
quiridos. O Infinity Pri-
me estará a venda nos 
valor de R$ 140 (Quinta 
do Modão), e R$ 180 
(sextas-feiras e sábado) 
e conta com sistema all 
inclusive, o que significa 
que o público terá à dis-
posição um cardápio gas-
tronômico variado, além 
de água, refrigerante e 
chopp. Para quem quiser 
dar um up no visual, as 
equipes de beleza e cus-
tomização de camisetas, 
de uso obrigatório, esta-
rão de prontidão durante 
os 5 dias de evento.

O Super Premium é 
outra opção de camarote, 
com espaços reservados 

para grupos de amigos 
e serviço diferenciado 
todas as noites, e está a 
venda a R$ 40 (Quin-
ta do Modão), R$ 80 
(sextas-feiras) e R$ 100 
(sábados). Vale lembrar 
que os dois camarotes 
terão entradas e estacio-
namentos exclusivos, 
programação musical 
após o show principal e 
acesso à Área VIP, lo-
calizada entre o palco e 
a arena, com uma visão 
privilegiada dos artistas.

Na arena, o melhor do 
rodeio com montarias em 
touros e cavalos e provas 
cronometradas. Mas a 
novidade para esta 32ª 
edição é a arena, que será 
totalmente coberta, ga-
rantindo mais conforto e 
comodidade ao público.

A FAICI 2020 conta 
com patrocínio da Impé-
rio e Hot Flowers Produ-

tos Sensuais. 

Rainha FAICI 2020
O aguardado concur-

so Rainha FAICI 2020, 
mais uma vez coman-
dado por Eder Farias e 
Junior Grotto, elegerá 
Madrinha, Princesa e 
Rainha da Festa. A gran-
de novidade deste ano é 
a abertura das inscrições 
para candidatas de toda 
região. No entanto, vale 
lembrar, que para parti-
cipar, é preciso atender 
uma série de requisitos, 
que estarão disponíveis, 
em breve, no regula-
mento do evento. As 
inscrições começam no 
próximo dia 1º de março, 
exclusivamente pelo site 
da FAICI, no qual as can-
didatas poderão conferir 
todos os requisitos. Para 
participar é preciso ter 
entre 18 e 35 anos.

Dupla Jorge & Matheus abre a agenda de shows do evento
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Horóscopo de 14 a 20/02
Por Alex Costa Guimarães

 
O ariano tem agora a oportunidade de começar sua fase de 
crescimento e novidades relacionadas à sua vida social e aos 
trabalhos em equipe. Isso quer dizer que poderá entrar em 
contato efetivo com as companhias e com isso possibilitar em 
acordos ou contratos importante. Ótima fase para iniciar um 

trabalho em equipe e se isso estiver ligado a sua profissão será melhor ainda. 
Novos rumos podem ocorrer em sua vida profissional.
 
O taurino começa uma semana de desenvolvimen-
to de seu período de prosperidade e reconhecimen-
to profissional. O sucesso começa a surgir e nem per-
ceber como, pois um pedido para um trabalho que o 
nativo pode nem saber realizar mas terá condições de fazer 
sim, é acreditar no seu potencial. Há mudanças relacionadas 
a um projeto, envolvendo pessoas que vem de longe ou empresas estrangeiras. 
 

O geminiano precisa se ligar que pode precisar conversar ou 
se envolver com pessoas que vem de longe ou com firmas 
estrangeiras para ter seus negócios ajustados. Novas viagens, 
novos estudos e algumas recordações podem ser parte de sua 
vida neste momento. Sua religiosidade e sua filosofia de vida 

estão sob mudança. Saúde sob mudanças, tenha calma com os fatos.
 
O canceriano precisa aprender a deixar certas pessoas, certos 
sentimentos e certas atitudes para trás, não precisa ficar inse-
guro o que não deve, só irá atrapalhar sua caminhada. Tende 
a ter um contato mais efetivo com seu mundo emocional e/ou 
em seu relacionamento. Sua vida financeira tende a dar uma 
modifica para melhor, e uma sociedade ou parceria bacana pode ser acordada.
 
O leonino volta a ter sua vida social, afetiva em pleno agito. Sua rede social vai ficar 

agitada e seus contatos podem exigir toda sua atenção. Tudo o 
que estiver ligado aos relacionamentos, como amizade, namo-
ro e casamento, sociedades e parcerias, serão beneficiados du-
rante esta nova fase, que dura aproximadamente três semanas. 
 

Essa semana tem um foco marcante na vida do virginiano, e é bem provável 
que pequenos ganhos extras de dinheiro ocorram. Esta semana também marca a 
possibilidade de realizar novos cursos ou novos conhecimentos 
que se farão importante em sua vida no geral. Um novo projeto, 
ou fatos que favoreçam uma melhor colocação em sua profis-
são ou no trabalho, tende a ocorrer. Um novo amor pode surgir. 
 
O libriano tem um momento de intenso movimento em sua vida social. É na-

tural ele ter espaço para o prazer e divertimentos e se for 
solteiro, um novo romance pode acontecer. É provável 
que passe por experiências que farão mudanças positi-
vas acontecerem em seu mundo emocional. O relaciona-
mento com um dos seus pais vive período de renovação. 

 
Durante esta semana o escorpiano sentirá mais focado e mais voltado para os 
afazeres domésticos, isso pode levá-lo a querer reformar sua 
casa, decorando ou quebrando, a querer mudar algumas coi-
sas que acha que não está bem, como mudar os móveis de lu-
gar. Nessa fase, sua maneira de se relacionar com seus paren-
tes e familiares passam também por uma fase de renovação.  
 
O sagitariano está em uma semana que precisa lidar rapidamente com seus 

contatos e acordos sociais. Os outros podem perder a pa-
ciência com o nativo, pois podem não aguentar algu-
mas atitudes do nativo. Existe a possibilidade de mudan-
ças positivas nos relacionamentos e novos acordos que 
podem ser negociado. O momento é ótimo para quem 

está no comércio e na comunicação. Hora de melhoria em suas finanças. 
 
De forma inesperada o capricorniano sente que algumas coisas 
estão correndo ao seu favor na área das finanças. O momento 
pode ser bom para alguns investimentos mais arriscados, mas 
com cautela, obviamente. O dinheiro chega com mais facilida-
de. Existem indícios de mudanças boas e positivas em todos os 
setores de sua vida. Novos valores pessoais o nativo tem adquirido.
 
Essa semana começa uma fase de boas novidades em alguns setores de sua vida 

pessoal e profissional. Começa o crescimento e expansão no 
trabalho. Uma nova fase de vida começa, depois de um grande 
tempo de introspecção e dúvidas. Aproveite, pois novas opor-
tunidades estarão surgindo a partir dessa semana. Apenas tenha 
cuidado com sua saúde, que continua frágil, por enquanto.

 
O pisciano tem uma fase tremenda de introspecção e reflexão, sua 
sensibilidade estará mais a flor da pele que antes, e suas emoções 
estão a solta. Apesar disso, o momento é muito bom para planejar 
seu futuro. Sua saúde baixa, pois seu campo energético está com 
energia baixa, portanto não exagere, saiba descansar e diminuir o 
ritmo de trabalho. Preocupações com seu cônjuge podem existir.
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Engenheiro Rodrigo em mais uma obra a todo vapor  
F a ç a  s e u  o r ç a m e n t o  s e m  c o m p r o m i s s o  
(19)99687-0210
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Equipe da Empresa Indaiatuba Carnes - Sabrina Stefany Correia, Fabiana de Moraes e Flávia de Moraes. 
Alunas do Curso de Formação Profissional Analista de RH (In Company)da Factor Humano com Joice

No último dia 11 quem comemorou mais um 
ano,foi a grande amiga Aline Grana. Parabéns, 
felicidades sempre !

Alina, Rosana, Lora, Agostinho, Celia e Leonardo na Academia 40+

Shakira,Luna,Mustang e Lupita todos no banho e tosa da Clínica Bicos & 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

Sônia Fonseca e Fernanda visitando o querido 
cliente e amigo Rubens,proprietário da Casa da 
Esfiha,na última terça. A Casa da Esfiha pelo 15º ano 
consecutivo receberá mais um Troféu Frutos de Indaiá.
Parabéns aos irmãos!

JANETE BEZERRA DA 
SILVA - 10/02

ENALDO DOS 
SANTOS - 09/02

VIVIAN CRISTINA 
SÃO JOSE - 21/02

SIMONE CRISTINA 
DE SOUSA - 15/02

TIAGO DE SOUSA 
ROLINDO - 01/02

RENATO SILVA 
RAMOS - 13/02

LUCIO APARECIDO 
PEREIRA - 17/02

ISMAEL DA PAZ 
LIMA - 24/02

ANIVERSARIANTES DO MÊS - Fevereiro

EDINEIDE  
AUXILIAR DE 

LIMPEZA

HONRADO PELO SR. 
ADRIANO, DIRETOR 

DA EMPRESA ATENTO, 
POR SEU EMPENHO, 

DEDICAÇÃO E 
COMPROMETIMENTO. 

ALESSANDRO 
AUX. SERVIÇOS 

GERAIS

MAYKON 
PORTEIRO 
NOTURNO

ISMAEL 
AUX. SERVIÇOS 

GERAIS

DESTAQUES DO MÊS - Fevereiro
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Almoçar no Grenelle Gastro Pub é sempre uma 
satisfação. Pratos diversos com carnes, peixes, 
aves, risotos, massas, etc. Tudo com excelente 
preço e sabor ímpar! Toda quinta a partir das 
18:00 horas promoção de Smash Burguer e aos 
sábados, Sugestão do Cheff. Vá conferir Av. 
Conceição, 250. Fone: (19) 3834-4802

Gustavo, José Wilton, Maristela e Cristopher no restaurante 
Kostela do Japonês essa semana

A Cattura Pro Carbon XT 2020 traz tudo o que quem pratica 
mountain bike quer: performance, conforto e design. Com 
uma nova geometria race, projetada para proporcionar 
máxima performance, Shimano XT de 12 velocidades 
e suspensão dianteira e shock FOX FLOAT 34 SC com 
sistema de trava simultânea, a nova Full é capaz de superar 
todos os terrenos! Essa maravilhosa bicicleta e muitas 
outras novidades você encontra na Duas Rodas, na Avenida 
Presidente Kennedy,624, Cidade Nova, Indaiatuba – SP. 
Fone: 3875-0269

Fênix Pensionato

O Pensionato Fênix está fazendo o maior sucesso aqui em 
Indaiatuba. Uma bela chácara com muito verde e super 
tranqüila. Os idosos se sentem como se estivessem em 
seu lar. Com uma equipe qualificada e especializada são 
tratados com muito carinho e amor. Se divertem em passeios, 
shopping, vão à missa, aniversários e comemoram todas as 
datas festivas, sempre com a presença dos seus familiares. 
Se informe já! Fone: (19) 3894-5037 / fenixindaiatuba.com.br

A Nova Loja

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

Casamento de Andressa Almeida. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente

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

Grenelle Gastropub

Marcelo com seu lindo Jhony, em consulta na Clínica Bicho 
Amigo

Clínica Bicho Amigo

Duas Rodas

Mais uma obra realizada pela Mr Roof no salão comercial 
na Av. Presidente Kennedy em Indaiatuba. 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 DecoraçõesMr. Roof
Leandro e Antônio saboreando a maravilhosa costela super 
macia do 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

Harmonização de pratos italianos 
com cervejas artesanais

Leitores, aos domingos o Simetria Restaurante serve um 
buffet inspirado na cozinha italiana e, até o dia 1º de março, 
estamos oferecendo o Verão Simetria, com open bar de cer-
veja artesanal do tipo Lager.

Antes de tudo, vou dar uma breve explicação para con-
textualizar. As cervejas são divididas em duas classes, a Lager 
e a Ale. A Lager é uma cerveja clara, translucida, devido sua 
baixa fermentação, e feita no fundo do tanque em tempera-
turas que variam entre 7º a 15º, o que conferem a ela uma 
aparência cristalina. As cervejas do tipo Ale são turvas e com 
sabor mais intenso proveniente da fermentação alta.

Na Itália, a cerveja não tem um apelo tão forte quanto o 
vinho, mas a “Birra”, como é chamada, teve um crescimento 
de 535% na produção artesanal, com consumo de 31,5 litros 
per capita no ano. Voltando para a puro malte, que é o estilo 
Premium American Lager, o teor alcoólico dela é de 4,8%, 
o que harmoniza muito bem com queijos, frutos do mar e 
peixe. A minha dica de harmonização é apostar na bebida 
acompanhada de risoto de frutos do mar, servido em nosso 
buffet. Não deixem de conferir!

Bon appetit!

O Vereador Massao Kanesaki e Dr. José Ricardo almoçando 
no Grenelle Gastro Pub

Jorge, Paula e a pequena Giovana aproveitando as delícias 
do Jirau Restaurante

Maquiagens de Carnaval na Fast Escova
Raul e Professora Erika, da 2ª Etapa da Unidade I do 
Colégio Meta, em uma aula dinâmica com o uso do Ábaco

Edson e Lucas no Restaurante Cintra essa semana

Equipe Studio eNe

Maria Eduarda, Ana Elisa, Sara e Camilly, do 7º ano da Unidade I do Colégio Meta, em aula de Ginástica de Condicionamento Físico
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A Farma3 está com uma promoção imperdivel , são 30% 
de desconto em toda linha de maquiagem Vult. Você não 
pode perder, a Farma3 fica na Av Visconde de Indaiatuba, 
510 loja 2, Ao lado da Praça da Liberdade.

Lenora, Fábio e Fabinho Panzetti , curtindo o final de 
semana em família

Anderson , Carol e Marcos, na primeira reunião de Pais 
dos alunos do Colégio Candelária,  foi apresentado o novo 
método de ensino o PH e algumas mudanças para o ensino 
médio

Melissa, Eduardo, Ernesto e Fernando, curtindo a noite entre amigos na Pizzaria Torrelaguna que fica na Av. Cel. Antonio 
Estanislau do Amaral,587 em Itaici

No dia 08 de fevereiro aconteceu o Vitrine de Noivas no Florença Centro de Beleza, 
estiveram presentes alguns parceiros entre eles nossa cliente Jane Albertini com a A Nova 
Loja com os trajes de Noivos. Parabéns a todos o evento estava lindo. Na foto, Fabrício, 
Cleber e Andreia (Florença), Rogério e Wesley (Srs. Casamenteiros)

No ultimo dia 12 aconteceu Coletiva de Imprensa da Faici 
2020, foi anunciada as atrações, vejam a matéria completa 
na página 14. Na foto o organizador do concurso Rainha 
FAICI Eder Farias, Presidente José Marques Barbosa e o 
Veterinário responsável Cesar Vilela.

Jane Albertini, com os modelos e seus trajes de Noivos no Vitrine de Noivas que aconteceu 
no Florença Centro de Beleza no ultimo dia 08 de fevereiro. Parabéns Jane estavam lindos. 
Na foto Leninha e Jane Albertini com seus modelos
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 884

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.

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.

VILA AVAÍ   VENDE 03 DORM (1SUÍTE), SALA, 
COZINHA, A.S, CHURRASQUEIRA, PORTÃO 
ELETRÔNICO E GARAGEM COBERTA P/ 02 
AUTOS R$ 350.000,00

JD REGINA- CA03057 VENDE - IMÓVEL DIFERENCIADO PELO SEUS PLANEJADOS NOS 3 
DORMITÓRIOS, BANHEIROS, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, SALA, ÁREA GOURMET, GE-
RADOR DE ENERGIA A GÁS, SISTEMA DE SEGURANÇA, PORTÃO ELETRÔNICO E 7 APARE-
LHOS DE AR CONDICIONADOS IMÓVEL SEMI MOBILIADO. 3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), CO-
ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, SALA 2 AMBIENTES, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA GOURMET COM 
LAVABO E PISCINA 7X2,30M² COM LED E CASCATA.  ÁREA TERRENO 250M². GARAGEM P/ 
04 AUTOS. DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM. ACEITA PERMUTA POR APARTAMENTO NA BAI-
XADA SANTISTA (PREFERÊNCIA PRAIA GRANDE, SANTOS OU GUARUJÁ) R$ 800.000,00

LOTES A PARTIR DE 200M² R$ 130.000,00
OU ENTRADA R$ 30.000,00 +  84 PARCELAS 
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
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com churrasqueira e 2 vagas de garagem sendo 1 cober-
ta. Condomínio com área de lazer completa e portaria 
24 horas. R$ 2.100,00 + Condomínio + IPTU.

CA06077- VISTA VERDE - AT-175 m²- AC-105 m², Casa 
térrea com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 am-
bientes, cozinha planejada, despensa, lavanderia, chur-
rasqueira, 02 vagas de garagem. R$ 2.500,00+ COND+ 
IPTU.

CA05788 - VILLA ROMANA - AT.300m² AC.300m² 04 
suítes sendo 01 master, WC social, sala 03 ambientes, 
cozinha, despensa, dormitório de empregada, churras-
queira, piscina, área de luz garagem para 04 autos. R$ 
4.000,00 +  IPTU + condomínio

VENDA

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

TE05954 - TERRENO PLANO A 100 METROS DO ASFAL-
TO - LOTEAMENTO ALDROVÂNDIA GLEBA 2 -  AT. 1000 
m² . R$ 181.000,00

AP04706 - RESERVA VISTA VERDE - AU. 62,72 m² -  03 
dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, sala 02 Ambien-
tes (estar e jantar), cozinha, lavanderia e garagem p/ 02 
autos descoberta. R$ 300.000,00 (ESTUDA PARCELA-
MENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO)

CA08665 - JARDIM MORADA DO SOL - 03 dormitórios 
(sendo 01 Suíte com Hidro com planejado), WC social,  Sala 
ampla, Área de Serviço, Cozinha planejada, Churrasqueira 
em Alvenaria, Sistema de Câmeras de Segurança, Portas e 

Janelas de Alumínio marca Sassazaki;, sistema de Aqueci-
mento de água por Energia Solar, ótimo acabamento, pró-
ximo ao parque ecológico, hospital, supermercados, fácil 
acesso para o distrito industrial. R$ 550.000,00.

CA08653 - JD. DOS COLIBRIS - AT. 75m² - AC. 45m² - EX-
CELENTE CASA TERREA RECEM ENTREGUE - -01 dormi-
tórios, 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

CA08699- JARDIM SANTA RITA - SALTO/SP - AT 150m² - 
AU 130m² (cada casa) - IMÓVEL ASSOBRADADO, sendo 
02 CASAS. IMOVEL 01 em frente a garagem com: sala, 
cozinha americana 01 suíte. IMOVEL 02 embaixo com: 
cozinha americana e 01 suíte.  Tanque e 01 wc. 02 vagas 
de garagem descobertas. VENDA R$ 250.000,00 - (ES-
TUDA PERMUTA, EXCETO CARRO).

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.

CA08698 - EXCELENTE CASA - JARDIM BRÉSCIA RE-
SIDENCIAL - AT 200 m² AC 136 m² - 03 dormitórios 
sendo (01 suíte com closet), sala 02 ambientes, cozi-
nha planejada, área gourmet com pia e churrasquei-
ra, garagem para 02 autos, excelente localização, 
condomínio com infraestrutura em área de lazer 
completa. R$ 562.000,00

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 plane-
jada, sala para 2 ambientes, lavanderia, varanda gour-
met com churrasqueira e 1 vaga de garagem descober-
ta. Área de lazer completa com portaria 24 horas. R$ 
1.500,00 + COND + IPTU.

AP02223 - BELÍSSIMO APARTAMENTO COM AMPLOS 
CÔMODOS EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA EM 
CONDOMÍNIO SEGURO E PRÓXIMO AS PRINCIPAIS 
AVENIDAS DA CIDADE - CIDADE NOVA - AU 90m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte com armários, WC social, 
sala, varanda, cozinha planejada, lavanderia, WC de 
serviço, garagem para 01 auto coberta.R$ 1.200,00 + 
COND.+ IPTU.

AP04671 - PÁTIO ANDALUZ - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala para 2 ambientes com varanda, WC social, lavan-
deria 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

CA06267- JARDIM SANTA RITA - AU. 60m²- Casa de 
fundos com 01 dormitório, sala, cozinha, wc, lavanderia 
coberta, vaga apenas para moto. R$ 900,00 incluso iptu

CA08642 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 
90 m² - 3 dormitórios (1 suíte), WC social, sala para 2 
ambientes, lavabo, cozinha planejada e área gourmet 

CA08694- PARK REAL - AT. 150 m² AC.112 m²-EXCELENTE CASA EM CONDO-
MÍNIO- 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, churrasquei-
ra, 02 vagas de garagem. R$ 440.000,00

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 reversível 
para home office, lavanderia planejada, área gourmet com churrasqueiras, lavabo, 
jacuzzi com cromoterapia, piscina aquecida, WC área gourmet, jardim, garagem para 
06 carros. Todos os ambientes climatizados, aquecimento em todas as saídas de de 
água, decoração e paisagismo assinados. R$ 4.700,00 + IPTU.

CA08695 - JARDIM SANTA CLARA - INDAIATUBA - AT450m² AC 341m² PISO 
INFERIOR:  01 suíte planejada, sala 02 ambientes, cozinha planejada cooktop, 
despensa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, piscina, jardim, quintal, 
garagem para 04 autos sendo 02 cobertas. PISO SUPERIOR:  03 suítes planeja-
das todas com sacadas, escritório podendo ser um dormitório, AR CONDICIO-
NADO  em todas as suítes, condomínio com portaria 24 horas, área de lazer 
com salão de festas, playground, academia, quadra poliesportivas, campo de 
futebol, quadra de tênis, a poucos minutos do centro, muita área verde. R$ 
5.000,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

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

CA08698 - EXCELENTE CASA - JARDIM BRÉSCIA RESIDENCIAL - AT 200 m² AC 136 m² 
- 03 dormitórios sendo (01 suíte com closet), sala 02 ambientes, cozinha planejada, 
área gourmet com pia e churrasqueira, garagem para 02 autos, excelente localiza-
ção, condomínio com infraestrutura em área de lazer completa. R$ 562.000,00

AP04700 - ANA MARIA - APARTAMENTO EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, 
PRÓXIMO AO CENTRO, FÁCIL ACESSO AU 67m²- 03 dormitórios sendo (01 
suíte com planejados), WC social, sala 02 ambientes com varanda gourmet, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 308.000,00
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TTR01096 – TERRENO COMERCIAL JD. HUBERT – Na av. Ruz Perez,  es-
quina, comércios entorno, prox. Pq. Ecológico, área 311M² - R$ 310.000,00, 
(Estuda proposta)

TR01114 – TERRENO JARDIM PARADISO – Lindo lote com 400 mt², Qua-
dra 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 Dormitó-
rio, 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, Cozi-
nha, 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 Salão de fes-
tas, 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% permuta R$ 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 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço.  R$600,00+IPTU

CA03885– CASA (Fundos) – JD MORADA DO SOL - 02 Dormitó-
rios, 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 ba-
nheiro, cozinha e área de luz. R$2.500,00+IPTU

SL0055– SALÃO COMERCIAL – JD MORADA DO SOL – Localiza-
do na marginal do parque ecológico! Possui 100m² com 02 banhei-
ros, sendo 01 adaptado e estacionamento frontal. R$2.500,00+IP-
TU

CA03338 – CASA –COND. PALM TREE – Casa planejada com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de servi-
ço. R$2.500,00

CA03409 – CASA – JD MORADA DO SOL - 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem descoberta - 
R$1.050,00+IPTU

CA03409 – CASA – JD PAULISTA II - 02 Dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço e garagem 01 vaga.- R$1.100,00 
Isento de 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$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
CIDADE NOVA – R$1000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço e garagem. 

 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 IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL RUA-84 - CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, LA-
VANDERIA 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!
 
M SOL-RUA-81 - 02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) SALA/COZINHA AMERICANA-ABRIGO NOS FUNDOS E GA-
RAGEM PARA 02 AUTOS- DE 270.000,00 POR APENAS R$220.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO CORRA! 
F=99762-7997/3935-3294.
 
REMULO ZOPPY PRÓXIMO AOS CARTÓRIOS - 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC SO-
CIAL, LAVANDERIA GARAGEM COM PORTÃO ELETRONICO, EDICULA COM 02 CÔMODOS E WC 
NOS FUNDOS. DE R$290.000,00 POR APENAS R$260.000,00 - F=99762-7997/3935-3294 CORRA! 

JD. ALICE - 03 DORMITÓRIOS (01-SUITE), SALA, COZINHA-WC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 
02 AUTOS COM PORTÃO ELETRONICO,CHURRASQUEIRA, LUZ-220/110V, ACABAMENTO EM PADRÃO DE 
CONDOMINIO-ENTREGA EM 90 DIAS. NOVA!! PREÇO SEM CONCORRENCIA! APENAS: R$310.000,00 F=99762-
7997/3935-3294 CORRA! -  FOTOS PELO TEL=19-99762-7997

APARTAMENTO-VENDE-SE

COCAIS - LINDO APARTAMENTO NO TÉRREO COM 02 DORMITÓRIOS E VAGA DE GARAGEM – ACABAMENTO 
EXCELENTE, COM SANCA, WC-COM BOX EM VIDRO TEMPERADO, PIA EM VIDRO-PISO EM PORCELANATO, 
QUARTOS E COZINHA PLANEJADOS. APENAS R$160.000,00 OU R$70.000,00 DE ENTRADA + 82 PARCELAS 
DE R$1.100,00 FIXAS - F=99762-7997/3935-3294 CORRA!
 
VILA DAS PRAÇAS-JD ALICE - 02 DORMITÓRIOS E DEMAIS DEPENDENCIAS TODAS COM MÓVEIS PLA-
NEJADOS, PORTARIA 24 HORAS, AREA DE FESTAS, VAGA DE GARAGEM, PISCINA, ELEVADOR. APENAS 
R$220.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO-  F=99762-7997/3935-3294 CORRA!

SÍTIOSVENDE-SE
 
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  PO-
MAR, 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 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 ME-
NOR VALOR - ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO - F=19-99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE
 
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 – R$160.000,00 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. ......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 vagas ........................ 
......................................................................................................R$ 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 lazer ....................... 
......................................................................................................R$ 750.000,00

TERRENOS

TE000147-JARDIM SANTORINI-758M. .....................................R$ 600.000,00
TE000146-JARDINS DI ROMA-404M. .......................................R$ 280.000,00
TE000163-JARDIM BRASIL 250M.............................................R$ 150.000,00
TE00065-CIDADE NOVA I 800M ..............................................R$1.500.000,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370m. ......................................................R$ 296.000,00
TE00055-JARDIM EUROPA II 375M ..........................................R$ 210.000,00
TE00175-JD. MONTE REI- SALTO 200M ....................................R$ 95.000,00
TE00173-PIEMONTE – 300M aceita permuta. ...........................R$ 180.000,00
TE00171-LAGUNA- 300M aceita permuta .................................R$ 180.000,00
TE00172-HELVETIA PARK- 490M . ...........................................R$ 430.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M. ........................................................R$ 324.000,00
TE00183-GREW PARK-300M ....................................................R$ 300.000,00
TE00184-SANTA CLARA-450M  ................................................R$ 440.000,00
TE00186-CENTRAL PARQUE-SALT0-300M.............................R$ 140.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M .............................................R$ 250.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M ................................................R$ 265.000,00
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$ 2.700,00+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 COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00134-CIDADE NOVA-402m . ...........................................R$ 2.000,00+iptu
TE00079-EUROPARK- 1000m ..............................................R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m .................R$ 7.200,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M ...................................R$ 2.200,00+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.  
GL00022-VITÓRIA MARTINI- A/T 1000M A/C 750m. .......R$ 10.000,00+iptu .

CRECI - 33.968-J
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

7) ref. site 065102 - Terra Magna - 3 suítes/ sala de TV / jantar/ 
coz planej/ despensa/ lavabo/ lavand/ varanda gourmet/ chur-
rasq/ piscina/ wc externo/ 4 gar R$850.000,00 + COND + IPTU

8) ref. site 690881 - Residencial Portal das Flores - 3 dor-
mt/ sala/  coz planej/ WC / lavand /  garagem R$300.000,00 / 
R$1.200,00 + cond + IPTU 

9)ref. site 998102 - Jardim Regente - 3 dormt/ 1 suite/ hidro/ 
sala 2 ambt /  área de luz/ coz planej/ lavand/ churrasq/edícu-
la/ 4 garagens R$.510.000,00

4) ref. site 808802 - Jardim dos Colibris - 3 dormt/ 3 suites / 
sala/ coz/ WC / lavand / gar / portão eletrônico R$330.000,00 

5) ref. site 652802 -  Reserva Vista Verde -  3 dormt/ 1 suite 
planej/ sala 2 amb/ coz planej/ WC /  lavand/ 2 gar R$1.500,00 
+ COND + IPTU

2)ref. site 208802- Jardim Bem-te-vi - 2 dormt/ sala/ coz/ WC / 
lavand/ quintal / garagem p/ 2 carros. R$1.000,00 + IPTU

10) ref. site 097502 - Loft Ekko Houses - 2 suítes/ sala 2 ambt/ 
coz planej/ lavand/ lavabo/ sacada gourmet/ 2  garagens 
R$450.000,00 / R$1.850,00 + COND + IPTU. 

3)ref. site 064802 - Jardim do Sol - 2 dormt/ sala/ coz/ WC / 
lavand / quintal gramado / 1 garagem R$1.200,00

1)ref. site 152702 - Cidade Nova I – 2  dormit/ 1 suite/ sala/ 
coz/ WC / lavand/ R$1.350,00 + IPTU

11) ref. site 856802 - Jardim Laguna - Terreno com 484m²  
R$212.000,00

12) ref. site 571691 - Jardim Amstalden Residence - 3 suítes 
/  2 sacadas / sala 2 amb/ lavabo/ coz toda planejada/ lavand/ 
quintal/ lindo jardim/ pergolado/ 4 garagens R$1.100.000,00.

6) ref. site 843881 - Parque das Nações -  2 dormitórios, sen-
do uma suite, 2 banheiros, cozinha, sala , área de serviço e 
uma vaga coberta. R$285.000,00 / R$1.500,00
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DESTAQUES

AP0761 - Apartamento com 3 dor-
mitórios para alugar, 107 m² por R$ 
3.500,00/mês - Parque São Tomaz 
de Aquino - Indaiatuba/SP  

SA01369 - Sala para alugar, 50 m² 
por R$ 1.600,00/mês - Jardim Pom-
péia - Indaiatuba/SP  

TE0730 - Terreno à venda, 300 m² 
por R$ 235.000 - Vila Residencial 
Green Park - Indaiatuba/SP

condomínio + IPTU
AP 0780 – Apartamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), Locação, Jardim 
Sevilha, Indaiatuba-SP R$ 1.600,00 
+ condomínio + IPTU

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

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

AP0759 - Apartamento com 4 dor-
mitórios para alugar, 350 m² por R$ 
10.000,00/mês - Centro - Indaiatu-
ba/SP

AP0761 - Apartamento com 3 dor-
mitórios para alugar, 107 m² por R$ 
3.500,00/mês - Parque São Tomaz 
de Aquino - Indaiatuba/SP  

SA01369 - Sala para alugar, 50 m² 
por R$ 1.600,00/mês - Jardim Pom-
péia - Indaiatuba/SP  

SO0438 - Sobrado com 5 dormi-
tórios para alugar, 455 m² por R$ 
13.800,00/mês - Vila Suíça - Indaia-
tuba/SP  

VENDA

CA 1219 – Oportunidade Sobrado, 
sendo 2 suítes, Vila Rubens, Indaia-
tuba-SP De R$ 440.000,00 por R$ 
380.000,00

CA 1290 – Casa térrea, 2 dormi-
tórios à venda, Jardim Muryiama, 
Indaiatuba-SP R$ 280.000,00

TE 0728 – Terreno plano, 420 me-
tros à venda, Centro, Indaiatuba-SP 
R$ 1.200.000,00

TE 0729 – Terreno com ótima to-
pografia, 130 metros à venda, Jar-
dim Primavera, Indaiatuba-SP R$ 
135.000,00

TE 0719 – Terreno em condomí-
nio fechado, 300 metros, Resi-
dencial Milano, Indaiatuba-SP R$ 
170.000,00

TE0730 - Terreno à venda, 300 m² 
por R$ 235.000 - Vila Residencial 
Green Park - Indaiatuba/SP

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

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

CA1284 - Lindo sobrado, 3 dormitó-
rios sendo 1 suíte à venda e locação, 
106,74 m² por R$ 350.000,00 ou R$ 
2.000,00 + encargos, Residencial 
Belle Ville Itaycy, Indaiatuba-SP 

AP0779 - Lindo apartamento, 3 dor-
mitórios à venda e locação, por R$ 
235.000,00 ou R$ 1.200,00 + encar-
gos, Spazio Illuminare, Indaiatuba-SP

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

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

LOCAÇÃO

KN0014 – Kitnet com 40 metros, Lo-
cação, Jardim Morada do Sol, Indaia-
tuba-SP R$ 650,00

AP0752 – Apartamento com 2 dor-
mitórios, Locação, Parque São Lou-
renço, Indaiatuba-SP R$ 1.630,00 + 
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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

PousadaPizzaria Produtos NaturaisMecânica

Manutenção Equip. eletrônicosJóias
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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 cômodos, sendo 
4 na parte superior, duas ca-
sas em mesmo terreno Acei-
to terreno como parte do 
pagamento R$320.000,00 
ou financiamento. F.: (19) 
99482-6697 / (19) 3875- 
3201 João. Tendo interesse 
ver fotos na OLX
Casa venda Jd. Santa 
Rita - A.T 170m² A.C 220m². 
Ótimo preço, sobrado em 
um ótimo bairro próximo av. 
Conceição, 03 dormitórios, 
(02 suítes), sala, cozinha, 
amplo quintal com churras-
queira e garagem coberta 
R$ 278.000,00 – Victor F.: 
(19) 99698-2366
Casa Venda A.T 130m² A.C 
120m² - Casa em excelente 
localização, próximo ao cen-
tro e ao lado do parque eco-
lógico 02 dormitórios, sala, 
cozinha, a.s, 2 banheiros, 
mais um cômodo externo e 
garagem p/02 carros cober-
ta R$ 300.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698-2366
Casa Venda Mercedes - 03 
dorm, sala, copa, cozinha, 
wc, churrasqueira e edícula 
, quintal e 4 vagas r$ terreno 
360m² R$ 450.000,00 Zilda 
F.:(19) 9 9130.3602
Casa em Capivari - Venda 
01 dorm,sala, cozinha, 2wc, 
área de lazer R$110,000,00 
Zilda F.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Itamaracá- Venda 
03dorm, sala,coz,a,s, 2 va-
gas r$ 320.000,00 Zilda F.: 
(19) 9 9130.3602
Casa Jd. Adriana – Venda 
02 dorm, sala, cozinha,2 
banh, a.t 150, 2 vagas, 
permuta por carro ate 30mil 
e apto. R$ 290.000,00 Zilda 
f.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Olinda 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 – Financia-
mento pela caixa ecônomica 
do terreno e da construção – 
consulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 CRE-
CI 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! 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 
+ 50 x R$2.100,00 F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294 
corra
Oferta imperdível! Morada 
do Sol Rua: 85 - Casa de 01 
dormitórios, sala, cozinha, wc, 
lavanderia, quintal e garagem 
para 02 autos em lote de 
125m², de R$180.000,00, 
por apenas: R$130.000,00.  
F.: (19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Oferta imperdível! Mora-
da do Sol Rua: 50 - Casa 
de 02 dormitórios, sala, 
cozinha Americana, wc, 
lavanderia, garagem para 
02 autos + 02 cômodos nos 
fundos, em lote de 125m ², 
de R$210.000,00, por ape-
nas: R$180.000,00. Aceita 
caminhão no negócio até 
R$100.000,00 F.: 99762-
7997 / 3935-3294 corra!
Troco: casa em Salto 
no Jardim Laguna - com 

02 dormitórios sendo um 
suíte, cozinha americana, 
garagem para dois autos, 
em lote de 180m2 + uma 
chácara de 1000m2 no 
bairro pedregulho em In-
daiatuba, por edícula em 
lote de 250m2 ou casa de 
½ lote até r$310.000,00. 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Comercial no Centro - 300 
Metros de terreno, 218 área 
construída F.: (19) 99115-
8368
CA03910 – Casa– JD. 
Res. Nova Veneza - 01 
Dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 
garagem. – Área construída 
60m² - Terreno 125m² - R$ 
190.000,00. F.: (19) 3935-
1413
CA01238 – Casa – JD. Mo-
rada 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 Parque ecoló-
gico, 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, banheiro, 
área de serviço e garagem 
02 vagas. +Grande quintal 
nos fundos c/ possibilidade 
de ampliação dos cômodos, 
02 vagas cobertas. - Terre-
no 150 m² - R$ 245.000,00.  
F.: (19) 3935-1413
CA03915 – Casa Esquina – 
São Judas II (Elias Fausto) 
- 03 Dormitórios, sala de es-
tar e TV, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem 
05 vagas cobertas. - Área 
construída 110m² - Terreno 
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 Dormitó-
rios, sala, cozinha planeja-
da, banheiro, área de ser-
viço e garagem 04 vagas. + 
edícula, área de luz e mini 
jardim. - Área construída 
156m² - Terreno250m² - 
R$ 375.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CA03842 – Casa – Park 
Real - 03 dormitórios sen-
do 1 suíte, Sala, Cozinha 
Americana,1 banheiro, 2 
vagas sendo uma coberta. 
Condomínio com Salão de 
festas, Quadra poliesporti-
va, Playground, Portaria e 
segurança. - Área constru-
ída 105m² - Terreno 150 

m² - R$ 400.000,00.  F.: (19) 
3935-1413
CA03404– Casa – JD. Res. 
Dona Lucilla - 03 suítes 
sendo 01 master c/ closet e 
02 lavatórios, sala de estar 
e jantar com pé direito alto, 
cozinha americana c/ ilha 
e armários embutidos e 
mesa para refeição, espaço 
gourmet com churrasqueira 
c/ coifa de inox, e armário 
embutido, paisagismo, 04 
vagas. (preparado para 
aquecimento solar e ar con-
dicionado). Condomínio c/ 
infraestrutura subterrânea, 
salão de festas, quadra, 
piscina adulto, infanti l , 
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, espaço gourmet 
com churrasqueira com 
coifa de inox, jardim de 
inverno, preparado para 
aquecimento 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 padrão 
Vila Verde - Sobrado novo 
4 dorms com uma suíte 
principal 40m² com sacada 
, Closet , armários plane-
jados , escada em granito 
, ampla sala 40 m², sala 
de jantar ,lavabo, cozinha 
com armários Planejados 
, área de serviço, quintal 
com churrasqueira coberta,  
3 vagas. Área terreno 280 
m² ,área construída 230 m² 
Aceito   imóvel  como parte 
de pagamento até 50 % do 
valor. Tratar    pelo whats 
19-995579761
Jardim Impérios Vi la 
Itu – Casa 105m² terreno 
150m² Lote:12 Q.12. Óti-
ma localização, 3 dorm. 
1 suíte, wc social, sala, 
copa e cozinha. Área com 
churrasqueira, lavanderia, 
garagem 3 carros 1 cober-
ta, porcelanato, instalação 
de aquecimento solar e ar 
condicionado. Fachada alta, 
paredes internas com rebo-
que, teto acartonado menos 
na lavanderia. Condomínio 
piscina, salão de festa, park 
infantil, academia etc. Pre-
ço R$430.000,00 Tel: (19) 
98716-9978 Proprietário
Vendo uma propriedade 
em São Paulo. Região de 
Santo Amaro -  Avenida 
mais pavimentada em São 
Paulo. Com 8 linhas de ôni-
bus, 4 agências bancárias, 
todos os tipos de comércio. 
Terreno com 500m², 10 para 
Avenida, 50 para fundo, 
viela sem saída, sendo 2 
salão comercial, 2 residen-
cias na parte superior. No 
fundo terreno de 220m² para 
construir 2 sobrados. Preço 
R$ 2.500.000,00. Aceito 
propriedade em Indaiatuba 
valor até R$ 1.000.000,00 
F.: (19) 3318-0378
Casa Vendo ou Troco - Por 
chácara ou casa maior Par-
que São Lourenço 3 dorm. 
1 suite + 1 banheiro, sala, 

cozinha, garagem para 2 
carros, portão eletrônico, 
churrasqueira, lavanderia 
e quintal. Tratar Tel.: (19) 
3816-8112 / (19) 98168-
7146
Vendo ou Troco - Casa 
com 3 dormitórios sendo 3 
suites, 1 banheiro social, 
churrasqueira, lavanderia, 
garagem p/ 3 carros, portão 
eletronico, energia solar. 
Troco por casa menor ou 
duas casas em mesmo 
terreno. F.: (19) 99250-3154 
Direto com proprietário
Vendo Casa Lauro Bueno 
- 2 quartos, sala, copa, cozi-
nha, 2 wc, garagem p/ 2 car-
ros. Doc ok. De 250.000,00 
por R$190.000,00 F.: (19) 
3016-1685 / (19) 98772-
5790

 
Aluga-se 02 casas no mes-
mo terreno -  entrada de 
água e luz independente, 
vagas para 03 carros, sendo 
a casa da frente com 03 
dormitórios, sala, cozinha, 
copa, guarda roupas embu-
tidos, lavanderia. Já na casa 
dos fundos com 1 dormitó-
rio, 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 suíte, 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 ambientes, cozinha, 
dispensa área de serviço. 
Armários embutidos. 01 
vaga de garagem. Locação 
R$ 1835,00 cond +  Iptu 
Venda R$ 550.000,00.  Cor-
retora Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Jardim Pau 
Preto - à venda com 03 dor-
mitórios sendo uma suíte, 
com móveis planejados em 
todo o imóvel, ar-condicio-
nado, piso laminado, sacada 
envidraçada com fechamen-
to completo, aquecimento a 
gás, churrasqueira gourmet, 
elevador de serviço, portaria 
24 horas. R$ 850.000,00. 
Corretora Selma Ribeiro F.: 
(19) 98346-2299
Apartamento Venda Her-
cules Mazzoni - amplo apto 
02 dorm., sala, cozinha, a.s, 
1 banheiro sem vaga. R$ 
150.000,00  Zilda F.: (19) 9 
9130.3602
Apartamento Venda Cida-
de Nova - 03 dorm. plan, 
(1suíte) sala dois ambientes 
com sacada, coz plan. 3 wc, 
1vaga R$ 550,000 Zilda F.:  
(19) 9 9130.3602
Apartamento Belvedere 
Venda - 03 dorm com armá-
rios em 2, 1 suíte, sala, cozi-
nha e area de serviço plan,1 
vaga, varada com churras-
queira R$ 320.000,00 Victor 
(19) 9 9698-2366
Apartamento Alto Pa-
drão, preço excelente- R$ 
320.000,00 cidade nova, 
prox a Av. Kennedy 03 
dorm com moveis (1 suíte). 

155m², 2 apto por andar. 
Valor do cond. R$ 1000,00. 
R$320.000,00 Victor F.: (19) 
9 9698.2366
Apartamento Jd Morumbi - 
02 dorm, sala, cozinha, a,s, 
e garagem excelente preço 
R$ 135.000,00 Victor F.: 
(19) 9. 9698-2366
CDHU Azul venda - 02 
dormitórios., sala, cozinha, 
a.s, banheiro 1 vaga. Quita-
do. R$ 95.000,00 Victor F.: 
(19)99698-2366
AP00680 – Apartamento 
– JD. Morumbi– 2 dormi-
tórios, sala, cozinha com 
planejados, banheiro com 
armários, com 01 vaga de 
garagem. - Área 42,48m² 
- R$ 165.000,00. F.: (19) 
3935-1413
AP00600 – Apartamento – 
Jardim Alice- 02 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 Ver-
tentes do Itaici - Chácara 
do Trevo. 2 vagas cobertas, 
85 m2 de área util. Móveis 
planejados na cozinha e 
banheiros. R$340.000 a 
vista ou aceita permuta com 
terreno no cond. Residencial 
Dna Lucilla, Duas Marias ou 
Maria Dulce. Direto com o 
proprietário, 19-98339-7316
Premium Residence - 03 
dormitórios c/ suíte. Sala, wc 
social e cozinha, 02 vagas 
F.: (19) 99166-8272
Guarujá - 02 dormitórios 
c/ suíte, sala, cozinha e wc 
social. Aceita permuta F.: 
(19) 4105-7479
Vende - se apartamen-
to condomínio Vila das 
Praças - Sendo 2 dorm., 
1 wc, sala, copa, cozinha, 
lavanderia e garagem p/ 1 
carro. Área de lazer com 
piscina, quadra de futebol, 
churrasqueira e salão de 
festas. Valor R$ 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, possibilida-

de 3º. Dormitório, 2 vagas 
cobertas, rua candelária, 
próximo de comércio e ser-
viços variados, próximo do 
parque ecológico, sol da 
manhã, vista linda apenas 
R$ 450.000,00 -   F.:(19) 
97412-0317 – CRECI 

 
Alugo apto na Praia Gran-
de na Vila Guilhermina - à 
50m da praia, para finais de 
semana e temporada. F.: 
(19) 99564-4054
Locação Edíficio Maria 
Eliza - térreo, dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro, la-
vanderia, 1 vaga de gara-
gem. Endereço: apto 13, na 
Rua: Regente Feijó, 329. 
Vizinho do Supermercado 
“CATO”. Ligar (19) 3875-
0752. Falar com Ledyr

 
Sitio Estrada Mato Dentro  
- Valor: R$ 2.500. 000,00 
F.: (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dormi-
tórios, 02 wcs , toda avaran-
dada, 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 imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, bar-
racão, lago com peixes, 
telefone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entra-
da + parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294

Sítio 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. Aceita 
permuta c/ chácara F.: (19) 
99115-8368
Elias Fausto - 7 alqueires. 
Ótima topografia, porteira 
fechada F.: (19) 99166-8272
Chácara Porteira de Ferro 
- 3 dormitórios c/ suíte, sala, 
cozinha, piscina aqueci-
da, churrasqueira F.: (19) 
99721-0395

 
Parque São Lourenço 
(único lote na rua) 150m2 
– R$1060,00p/ m2 -escritu-
rado. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Alice (único lote na 
rua) 125m2 – planíssimo – 
R$1030,00 p/ m2 – F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Condomínio London Park 
- lote de 300m2 por ape-
nas R$180.000,00 F.:(19) 
99762-7997 / 3935-3294
Terreno Maison Du Parc 
- 495m F.: (19) 99115-8368
Terreno Comercial – Av. 
Conceição 700metros F.: 
(19) 99166-8272
EUROPARK - Industrial c/ 
1000 metros R$ 400.000,00. 
Aceita permuta F.: (19) 
97423-3079
Vende-se em Porangaba-
-SP - No km 162, da rodovia 
Castelo Branco. Terreno 
1.040m² em um loteamen-
to com toda infraestrutura 
totalmente construído na ci-
dade. Irineu 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 - Vendo  
lote de esquina  180 m² 
na avenida principal , Pla-
no,próximo a varias torres 



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.HELIO BALAN com 
78 anos, Casado (a) 
com FRANCISCA LE-
ONILDES ANGELI BA-
LAN, Sendo Filho (a) de 
CARDOSO BALAN e 
de CILIA BALAN. Deixa 
Filho (s): VALDIR, VOR-
NEI, WAGNER, HELIO 
(MAIORES). Falecido 
(a) em:07/01/2020, e 
Sepultado (a) no CE-
MITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA-CAPIVARI-SP 
aos 08/01/2020.

2.MANOEL PAES DE 
LIRA com 68 anos, Ca-
sado (a) com VILMA 
MENESES DA SILVA 
LIRA, Sendo Filho (a) de 
JOSE PAES DE LIRA e 
de MARINA FERREIRA 
DA SILVA. Deixa Filho 
(s). Falecido (a) em: 
18/01/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO SÃO 
MIGUEL DE BREJÃO-
-PR aos 19/01/2020.

3.MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS com 77 
anos, Viúvo (a) de AU-
GUSTO FERNANDES 
DOS SANTOS, Sendo Fi-
lho (a) de GINO AVERSA-
NI e MARIA CONCHETA 

DE ANGELO. Deixa Filho 
(s): MARLENE, GILMAR, 
MARILENA, SIRLENE, 
JORGE (MAIORES). Fale-
cido (a) em: 28/01/2020, e 
Sepultado (a) no CEMITÉ-
RIO MUN. DE NOVA LON-
DRINA-PR aos 29/01/2020.

4.VERONICA LONTIARTI 
IRMÃO com 72 anos, Viú-
vo (a) de ANTONIO FRAN-
CISCO IRMÃO, Sendo 
Filho (a) de FRANCISCO 
LONTIARTI e ANTONIA 
RODRIGUES LONTIAR-
TI. Deixa Filho (s): IRACI, 
IRANY, MARLENE (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
28/01/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN. 
DE CRUZEIRO DO OES-
TE-PR aos 29/01/2020.

5.ADELMO CORREIA  DA 
SILVA com 82 anos , Ca-
sado (a) com HENRICA 
CORREA DA SILVA sen-
do filho(a) de JUVENCIO 
CORREIA DA SILVA e MA-
RIA CAMACARI DA SIL-
VA.deixa filho(s): ANDRÉ, 
ANDREA, MAURICIO ( 
MAIORES ), Falecido em: 
04/02/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 05/02/2020. 

6.HERWIN HASS com 93 
anos , Casado (a) com 
DEOLINDA MARIA VON 
ZUBEN HASS sendo fi-
lho(a) de CALVINO HASS 
e DORA RICHARD.deixa 
filho(s): HERWIN PAULO 
63, MARIA CRISTNA 62, 
MARIA CECILIA 58, HER-
BERT 54, Falecido em: 
06/02/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
07/02/2020. 

7.ISAURA VERGINIA 
DE JESUS SILVA com 
86 anos , Era Viúvo(a) de 
JERONIMO FRANCISCO 
sendo filho(a) de JOA-
QUIM BATISTA DA SILVA 
e FRANCISCA VERGINIA 
DE JESUS.deixa filho(s): 
APARECIDA, MARIA, 
NATALINO, CARMINA, 
EVA , CELINA, (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
06/02/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 07/02/2020. 

8.MARILENE DA SILVA  
MATEO com 77 anos , 
Era Viúvo(a) de ANTONIO 
MATEO CASERO sendo 
filho(a) de SEBASTIÃO 
LUIZ DA SILVA e IRENE 
ZULIANI DA SILVA.deixa 

filho(s): MARILENE , SIL-
VIA , EDION, MARCOS 
(MAIORES), Falecido em: 
07/02/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 08/02/2020. 

9.REGIANE EVARIS-
TO DE SOUZA com 37 
anos , Casado (a) com 
DENER ROGERIO DE 
SOUZA sendo filho(a) de 
BENEDITO EVARISTO 
SOBRINHO e ANGELA 
MARIA ALVES EVARIS-
TO SOBRINHO.deixa 
filho(s): ANA 20, CAMILA 
18, AMANDA 15, Falecido 
em: 07/02/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/02/2020. 

10.PEDRO GENNARI 
com 83 anos , Casado (a) 
com MARIA HELENA OR-
TOLANI GENNARI sendo 
filho(a) de SERGIO GEN-
NARI e MARIA ZOLETTI.
deixa filho(s): HELENA, 
TANIA, PAULO , ANDRE 
( MAIORES), Falecido 
em: 07/02/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 08/02/2020. 

11.MANOELINA ALVES 
KUDO com 86 anos , 

Era Viúvo(a) de TSUGIO 
KUDO sendo filho(a) de 
JOSÉ ALVES CARDO-
SO e ETELVINA ALVES.
deixa filho(s): MAURO, 
MAURICIO, ELIZABETH, 
EDI, ELAINE, EONICE 
(MAIORES), EDNA (FAL), 
Falecido em: 07/02/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
08/02/2020. 

12.MARIA IGNEZ BRE-
DARIOL GERMANO com 
90 anos , Era Viúvo(a) de 
JOÃO GERMANO sendo 
filho(a) de ANGELO BRE-
DARIOL e ANDROSIANA 
CASSGNA BREDARIOL.
deixa filho(s): NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
07/02/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/02/2020. 

13.SEBASTIÃO SILVA DE 
OLIVEIRA com 76 anos , 
Casado (a) com GILZE 
DO ROSARIO VENTU-
RINI DE OLIVEIRA sen-
do filho(a) de JOAQUIM 
GONÇALVES DE OLIVEI-
RA e ETELVINA SILVA.
deixa filho(s): CLAUDIA 
, PAULO, ALEXANDRE ( 
MAIORES ), Falecido em: 

07/02/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 08/02/2020. 

14.MARIA GLÓRIA com 
80 anos , Casado (a) com 
JAIR AUGUSTO sendo fi-
lho(a) de LINO FERREIRA 
DA SILVA e MARIA RITA.
deixa filho(s): CLAUDI-
NEI, WILMA, DALVA, 
VANDERLEI, DOROTEIA, 
ADILSON, CLAUDINEIA, 
ALTAIR ( MAIORES ), 
Falecido em: 08/02/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
09/02/2020. 

15.VALTER MAXIMO 
DA SILVA com 55 anos , 
Casado (a) com MARCIA 
CRISTINA ANDRADE 
SOUZA DA SILVA sendo 
filho(a) de SEBASTIÃO 
MAXIMO DA SILVA e LU-
ZIA XAVIER DA SILVA.
deixa filho(s): VINICIUS 
34, MARIANE 31, Falecido 
em: 08/02/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 09/02/2020. 

16.ANTONIO CARLOS 
FURLAN com 67 anos , 
Casado (a) com NELI DE 
CAMPOS FURLAN sendo 

filho(a) de ANTONIO FUR-
LAN e ANGELINA QUE-
RIQUELLI FURLAN.deixa 
filho(s): FABIO,EDUAR-
DO,JULIANA (MAIORES), 
Falecido em: 09/02/2020, 
e sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 09/02/2020. 

17.TERESA DE TOLEDO 
DIAS com 80 anos , Era 
Viúvo(a) de SEBASTIÃO 
MARQUES DIAS sendo 
filho(a) de JOÃO DE TO-
LEDO SILVA e ISAURA 
GERALDINA DE TOLE-
DO.deixa filho(s): BAUER, 
JANGO, VALDISA, SUZA-
NA, KATIA (TODOS MAIO-
RES), JOSE ADEMAR 
(FAL), CLÓVIS (FAL), 
Falecido em: 09/02/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
10/02/2020. 

18.LEONICE APARECI-
DA CAZARIM MACEDO 
com 73 anos , Casado 
(a) com MANOEL NAS-
CIMENTO MACEDO 
sendo filho(a) de CAR-
LOS CAZARIM e ALZI-
RA DA SILVA CAZARIM.
deixa filho(s): FABIANA 
, MARCELO, DANIELA, 
FILHOS MAIORES, Fa-

lecido em: 09/02/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/02/2020. 

19.WILMA LUIZA MA-
RIA NEGRO BERTA-
CHI com 82 anos , Ca-
sado (a) com OSVALDO 
BERTACHI sendo fi-
lho(a) de SECONDO 
NEGRO e VALENTINA 
ROLINO.deixa filho(s): 
DENISE, RICARDO 
(MAIORES), Faleci-
do em: 10/02/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/02/2020. 

20.MALVINA PEREI-
RA DIAS com 97 anos 
, Era Viúvo(a) de MA-
NOEL BRAZ DIAS 
sendo filho(a) de SE-
BASTIÃO PEREIRA 
DA SILVA e THEREZA 
RASSANEZZA.deixa 
filho(s): MARIA ODETE 
67 IZETE 64 PAULO 
61 SANDRA 56, Fale-
cido em: 11/02/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
11/02/2020.

de prédios ,excelente para 
ponto comercial  com planta 
de comercio e residência  já 
aprovada. Aceito pagamen-
to 70% á vista e o restante 
parcelado 24x. Tratar  pelo 
whats 19 995579761
Park Real - Terreno óti-
ma localização plano e 
compacto, a 30 metros da 
portaria, taxa do condomí-
nio R$112,00 mensal. Pre-
ço R$160.000,00 F.: (19) 
98716-9978 proprietário
Terreno Comercial  Vila 
Verde - Vendo  lote de es-
quina  na avenida principal 
, Plano, próximo a varias 

torres de prédios ,excelente 
para ponto comercial  com 
planta de comercio e resi-
dência  já aprovada. Aceito 
pagamento 70% á vista e 
o restante parcelado 12x 
Tratar  pelo whats F.: (19) 
995579761
Colinas de Indaiatuba - lin-
do lote, murado, em aclive, 
região com muito verde,   
espetacular ,  com 1.000m2,  
documentação idônea.  R$ 
318.000,00 estudo proposta 
F.: (19) 97412-0317 – CRE-
CI 64690
Terreno Industrial, Re-
creio Campestre Jóia - 

1.100 m2, em aclive, menor 
preço da região, oportuni-
dade rara R$ 365.000.00 
à vista F.: (19) 97412-0317 
– CRECI 64690

 
Vendo ponto comercial 
- Borracharia pronta para 
trabalhar, está em funciona-
mento. Avenida Ário Barna-
bé, 511. Falar com Sebastião 
F.: (19) 3936-3171
Aluga-se: Salão Comercial 
com 60 metros quadra-
dos – todo com azulejos, 
02 banheiros, 02 entradas, 
energia trifásico, já tem 
extintor, alarme conectado 
com celular, com divisórias 
ao seu modo de uso, fica na 
Rua: Alagoas nº 90, Cidade 
Nova, Indaiatuba – SP. Ao 
lado do Centro Esportivo, do 
mercado Pague Menos. Por 
apenas R$ 1.700,00, já in-
cluso IPTU. Direto com pro-
prietário Fone: (19) 99714-
4113 / (19) 3875-4550

 
Vendo Prensa Camiseta/ca-
neca - Prensa plana 30x42 
para sublimação de cami-
setas, 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 - Carrinho de bebe 
Burigoto sem bebe conforto 
com ninho Preto e Cinza 
F.:(19) 98301-6220 Lidia
Vendo Triciclo (Adulto) F.: 
(19) 99280-9180 / (19) 9959-
9756

Vendo carrinho de raspadi-
nha. Valor a combinar Vina 
F.: (19) 99769-7055
Vendo bicleta CX antiga F.: 
(19) 99769-7055
Vendo bicleta monareta 
antiga F.: (19) 99769-7055
Vendo Luhier Instrumen-
tos de sopro. Manuteção   
em Instrumentos de sopro 
(Saxofone, Clarinete etc. 
Tratar  pelo whats F.: (19) 
99557-9761
Vendo ou Troco - Forno 
elétrico novo marca Muller 
“modelo preludio questo G2” 
44Lts. Troco por aspiraor e 
pó ou lavadora de pressão 
F.: (19) 98378-2312 Walter
Vendo uma ge lade i ra 
R$150,00 F.: (19) 99193-
2917  WhatsApp
Vendo uma camera teck-pi-
cks nova na caixa R$250,00 
F.:(19) 99193-2917 What-
sApp
Vendo uma escada de me-
tal por R$50,00 F.: (19) 
99193-2917
Vendo Dvd’s diversos gene-
ros 20 por R$10,00 F.: (19) 
99193-2917
Vendo aromatizadores para 
ambientes, banheiro e carro. 
Grande promoção F.: (19) 
99193-2917
Vendo Kit banheiro, nicho, 
porta papel e lavatório. Már-
more, travetino e porcelana-
to F.: (19) 99193-2917
Vendo máquina Interloque 
Industrial modelo: Yamata 
F.:(19) 98420-6000 Marisete
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. Tratar  
pelo whats F.: (19) 99557-
9761

Vendo Diversos aparelhos 
de Ginástica. Estação mus-
culação ,Remo Abdominal   
marca  Athetic. Tratar  pelo 
whats F.: (19) 995579761
Vendo Barraca de feira 
Desmontável  super forte 
Seminova nas medidas (  
2 x 2.10 mts) Valor 690,00 
Parcelo 5x no cartão. Tratar  
pelo whats 19 995579761
Vendo Esteira Ergométrica  
Eletrônica  Athetic  Extreme  
3200 T  Professional Semi-
nova Valor 1990,00  Parcelo 
5x no cartão.Tratar  pelo 
whats 19 995579761
Vendo Dinheiro (papel e 
moeda) antigos. Valor a 
combinar F.: (19) 99214-
1572

 
Vendo Monza - 92 - SL 
- EFI. 111.000 Km Gasd 
R$5.700,00 F.: (19) 99913-
9754

 
Reparo de fontes em geral 
e aulas particulares de 
eletrônica em geral (práti-
ca & 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 
teoria): R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Zélia Lingerie - moda mas-
culina e feminina. Atendi-
mento personalizado: para 
sua comodidade, compre 
em sua residência ou na 
sua empresa. Contato: 
Zélia WhatsApp ou celu-
lar:19-98831-0292

Ofereço-me como pedreiro 
encanador, reformas em 
gerais e pequenos reparos 
na construção civil.Tratar 
com João. F.: (19) 98329-
8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, enca-
nador, jardineiro e eletricis-
ta. Falar com Odair F.: (19) 
99776-6841
Ofereço-me como diarista 
e passadeira Contato Va-
nia. F.: (19) 99595-3390

Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Mani-
cure e Pedicure pé e mão 
R$25 ,00  sob rance lha 
R$10,00. Atendo tambem a 
domicilio F.: (19) 99369-5615
Ofereço-me como faxineira 
ou diarista. Falar c/ Adilene 
F.: (19) 99950-6251
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99595-9448
Ofereço-me como auxiliar 
de enfermagem, cuidadora 

de idosos, babá, cuidado-
ra de crianças (noite/dia), 
experiência em padaria 
F.: (19) 3894-1610 / (19) 
99146-5524
Ofereço-me como trabalho 
administrativo parte da ma-
nhã. 20 anos de experiência 
em Industrias nacionais 
e internacionais F.: (19) 
99170-2945 
Ofereço-me para trabalhar 
como acompanhante de 
idoso ou copeira. Tereza 
Marques F.: (19) 99738-
2266
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