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Projeto de lei fecha o cerco para 
venda de cerol e linha chilena

Prefeito 
anuncia 
nova 
feira livre 
noturna

Nutriplus 
vence 
nova 
licitação 
no Peru
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Cidade tem Plano de Ação contra o Coronavírus

Orquestra Sinfônica abre temporada 
com Sinfonia 6 ‘Pastoral’ de Beethoven

Em 2020, a Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba 
apresenta a temporada mais 
completa desde a sua fun-
dação. Os concertos serão 
divididos em Série Oficial 
e Série Especial, com des-
taque para a celebração dos 
250 anos de nascimento do 
compositor alemão Ludwig 
van Beethoven.
A Série Oficial será com-
posta pelos clássicos: 
grandes sinfonias, con-
certos com solistas con-
ceituados e uma ópera. 
Já os concertos da Série 
Especial acontecerão 
quase todos ao ar livre

O mais populoso e um dos mais tradicionais bairros de Indaiatuba, o Jar-
dim Morada do Sol, completa 40 anos no dia 19 de março, e para comemorar 
várias atividades serão realizadas ao longo do mês de março como atrações 
esportivas, ambientais, recreativas, e sociais. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu ontem (5) 
as inscrições para o processo seletivo do Censo 2020. São 200 mil vagas 
temporárias, em todos os munícipios do Brasil.

DIVULGAÇÃO

P. A13

P. A7

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

INSCRIÇÕES

ANIVERSÁRIO

Censo 2020 abre 214 vagas 
temporárias em Indaiatuba

Jardim Morada do Sol comemora 
40 anos com programação especial

Em Indaiatuba não há nenhum caso suspeito confirmado da doença, segundo a Secretaria de Saúde



Editorial
Dia da Mulher... 

há o que se comemorar?

Artigo

O Dia Internacional da Mulher não é um mero dia 
voltado a homenagens triviais às mulheres, mas diz 
respeito a um convite a reflexão referente de como 
a sociedade as trata no convívio afetivo, familiar e 
social e também nas questões relacionadas ao mer-
cado de trabalho.

Inúmeros estudos comprovam que ainda hoje, 
no século XXI, as mulheres sofrem desigualdade 
no mercado de trabalho em relação aos homens, 
sendo que a presença delas ainda é menor. E isso só 
demostra como o preconceito de gênero prejudica 
as mulheres.

Mas, se não bastasse, as mulheres também sofrem 
a violência de gênero, o abandono que muitas sofrem 
de seu parceiro durante a gravidez e os assédios que 
muitas delas sofrem. E levando em consideração a 
realidade vivida nos dias de hoje, não há muito o que 
se comemorar, uma vez que o feminicidio aumentou 
e muito no país.

Por isso vamos refletir a respeito de toda a desi-
gualdade e a violência que as mulheres sofrem não 
somente no Brasil como no mundo. É um momento 
para combater o silenciamento que existe e que nor-
maliza a desigualdade e as violências sofridas pelas 
mulheres, além de ser um momento para repensar 
atitudes e tentar construir uma sociedade sem desi-
gualdade e preconceito de gênero.

A2

 Urge impedir o desperdício. É providência sensata, humanitária, em todas as áreas e das mais 
diferentes classes sociais. É um crime, por exemplo, deixar estragar alimentos, quando milhões de 
pessoas ainda passam fome. O Dr. Alan Bojanic chamou a atenção para esse fato em entrevista ao 
programa Biosfera, da Boa Vontade TV. Engenheiro agrônomo boliviano, ele é representante da 
FAO no Brasil: “A FAO fez um estudo amplo para ver a porcentagem de perdas de alimentos no 
mundo. Temos uma cifra que é muita — vamos dizer — dolorosa! Depois que o produto é coletado, 
até chegar ao consumidor, e mesmo na casa dos consumidores, temos perdas muito altas. É quase 
um terço de toda a produção mundial que vai — se pode dizer — para o lixo. Uma produção muito 
importante, que tem implicações de todo tipo, em primeiro lugar, humanitárias, porque é comida 
que poderia ser dada para muitas pessoas carentes. É um absurdo ambiental, pois muita energia 
foi gasta na produção. E também tem a ver com a ineficiência econômica. Então, é um absurdo 
humanitário, ambiental e econômico-financeiro”.

Em O Capital de Deus, livro que estou preparando, comento uma passagem evangélica, que nos 
traz instrutiva lição. Conhecedor dos Soberanos Estatutos da Economia de Deus, ainda ignorados 
pelos seres humanos, Jesus, o Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, pôde realizar o milagre da 
multiplicação de peixes e pães, conforme o relato de Mateus, 14:13 a 21.

Destaquemos que, no versículo 20 do capítulo 14, o Evangelista Mateus revela: “Todos comeram 
e se fartaram. E, dos pedaços que sobraram, recolheram ainda doze cestos repletos”. Quer dizer, 
não jogaram fora o que lhes sobejou. As apreciáveis porções haveriam de, em nova oportunidade, 
beneficiar aquela gente ou outra. Costumo dizer que a migalha de hoje é a farta refeição de amanhã. 
Reflitamos sobre isso.

José de Paiva Netto, jornalista, radialista e escritor. paivanetto@lbv.org.br  
www.boavontade.com

Crime do desperdício
Hoje tomo a liberdade de reproduzir em partes, o que 

algum autor desconhecido escreveu sobre as mulheres.
Mulher não mente: apenas omite fatos.
Mulher não fofoca: troca informações.
Mulher não trai: se vinga.
Mulher não fica bêbada: entra em estado de alegria.
Mulher nunca fala mal: apenas é sincera.
Mulher não grita: testa as cordas vocais.
Mulher nunca chora: lava as pupilas dos olhos com 

frequência.
Mulher nunca olha para um homem sarado com se-

gundas intenções: apenas verifica suas formas anatômicas.
Mulher não sente preguiça: descansa a beleza.
Mulher nunca sofre por amor: só entra em contradi-

ções com os sentimentos.
Mulher nunca engana os homens: pratica o que apren-

deu com eles!
E completo: Mulher. Continue deixando o homem 

achar que manda em alguma 
coisa.

Feliz tudo, todo dia!

É PARA VOCÊ, MULHER.

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 Parque do Mirim é uma Área de Preservação Ambiental e visa promover a educação ambiental e também dispõe de muitas 
atrações para se divertir com os amigos e a família, além de descansar perto da natureza

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade
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Saúde divulga plano de ação para 
enfrentamento do Novo Coronavírus

Atentos aos ca-
sos suspeitos de 
Coronavírus re-

gistrados no Brasil e aos 
quatro casos confirma-
dos, pelo Ministério da 
Saúde, da doença no país 
a Secretaria de Saúde de 
Indaiatuba apresentou na 
quarta-feira (4) o Plano de 
Ação do munícipio para 
o enfretamento do novo 
Coronavírus (Covid-19).

Em Indaiatuba diver-
sas ações estão sendo 
realizadas em diferen-
tes frentes como reunião 
com serviço terceirizado 
limpeza e Vigilância Sa-
nitária (CIAEI); reuniões 
com servidores do Esporte 
(Ginásio Municipal de 
Esportes); distribuição da 
cartilha impressa em Uni-
dades de Saúde; Secretaria 
de Educação; Rede Esta-
dual e Rede Privada; Se-
cretaria de Esportes, Cul-
tura; Grupos da Funssol; 
os CRASs e Rodoviária. 
Também terá início das 
Orientações para Feiran-
tes, Rodoviária, Comér-
cio Central, Ponto Azul 
e Boulevard da Cecap. 
Também serão orientados 
quanto a prevenção do 
Coronavírus os grupos de 
Hipertensos, Diabéticos, 
Grupos de Atividades 
Físicas da Saúde e Projeto 
100% Saúde.

Para o prefeito Nil-
son Gaspar disseminar 
a informação correta é 
a melhor forma de pre-

DIVULGAÇÃO RIC/PMI

venção. “Nossa maior 
preocupação é a falta de 
informação, e não que-
remos que a população 
fique em pânico com o 
Coronavírus. Sabemos que 
é uma situação nova, mas 
estamos aqui para mostrar 
as nossas diretrizes de for-
ma clara e objetiva, para 
que toda população saiba 
como agir se for necessá-
rio”, comenta.

A segunda fase do Pla-
no de Ação do município 
inclui orientação às indús-
trias por meio do Cerest; 
reunião com empresa de 
Transporte Público e Vi-
gilância Sanitária; reunião 
com monitores de Creche, 
gestores e coordenadores 
da Secretaria de Educação;  
atualização para médicos 
no manejo de casos de 
Coronavírus e treinamento 
de Lavagem de Mãos para 
servidores do Paço Muni-
cipal, Guarda Municipal, 
Colaboradores da Limpeza 

e Secretaria de Educação. 
“A equipe da Vigilância 
Epidemiológica, Vigilân-
cia Sanitária e equipe de 
Segurança no trabalho do 
Cerest estão trabalhando 
no planejamento de en-
frentamento ao Corona-
vírus e hoje queremos ex-
por nossas ações para que 
todos tenham ao alcance 
as informações corretas”, 
comenta a secretária de 
saúde, Graziela Garcia.

Ações 
Em janeiro a equipe 

de saúde participou de 
Videoconferências com 
a Secretaria de Saúde do 
Estado de São Paulo com 
alinhamento de informa-
ções sobre o Covid-19. 
Em fevereiro foi feito o 
acompanhamento dos ca-
sos suspeitos no Brasil e 
intensificação dos proto-
colos de segurança para 
os hospitais; levantamento 
e adequação preventiva 

dos estoques de insumos; 
fortalecimento do trabalho 
com empresas (orientação 
viajantes e comunicantes); 
confecção de materiais 
de orientação; plano de 
mídias sociais incluiu ví-
deos de profissionais de 
Indaiatuba; notificação de 
caso provável suspeito, 
mas descartado pela GVE 
XVII Campinas.

Agora em março já foi 
realizada reuniões com 
servidores no Paço Mu-
nicipal, Cultura, Guarda 
e Parque da Criança e 
atualização do site da 
Prefeitura com recomen-
dação sobre Instalação do 
aplicativo do Ministério 
da Saúde e disponibili-
zação de cartilha sobre 
prevenção.

“É importante ressaltar 
que em Indaiatuba não 
há nenhum caso suspeito 
confirmado da doença e no 
Brasil até esta quarta-feira 
(4)”, afirma Graziela.

Casos no Brasil
Segundo o Ministério 

da Saúde até o momento 
há registro de 531 sus-
peitos que estão sendo 
monitorados e outros 315 
já foram descartados por 
exame laboratorial.

O primeiro caso da 
doença no país foi confir-
mado pela pasta no dia 26 
de fevereiro. O paciente é 
um homem de 61 anos que 
deu entrada no Hospital 
Israelita Albert Einstein 
com histórico de viagem 
para Itália, região de Lom-
bardia. Ele foi monitorado 
sob isolamento domi-
ciliar, pois apresentava 
quadro leve e estável. 

O segundo caso foi 
confirmado no dia 29 de 
fevereiro, em um homem 
de 32 anos, residente em 
São Paulo, e foi atendido 
no Hospital Israelita Al-
bert Einstein. Ele chegou 
ao Brasil em um voo pro-
cedente de Milão (Itália), 

na região de Lombardia. 
O paciente foi monitorado 
sob isolamento domi-
ciliar, pois apresentava 
quadro leve e estável. 

O terceiro caso foi 
confirmado na quarta-
-feira (4). O paciente é 
um homem, residente em 
São Paulo, e que esteve 
na Europa, inclusive na 
Itália, nos últimos 14 dias. 
Ele segue em casa se re-
cuperando. 

O quarto caso foi con-
firmado pelo Ministé-
rio da Saúde na tarde de 
ontem (5). A paciente 
é uma adolescente de 
13 anos que retornou da 
Itália no último dia 1º, e 
foi atendida no Hospital 
Beneficiência Portuguesa 
após apresentar sintomas. 
A principio o caso havia 
sido descartado pela pas-
ta, após a contraprova dar 
positivo para a doença, 
porém não preencher as 
definições de caso para 
COVID-19. Mas, após 
uma reunião entre um 
grupo de especialistas foi 
possível confirmar que a 
adolescente está com a 
doença devido a quatro 
elementos: resultado do 
exame de contraprova 
realizado pelo Instituto 
Adolf Lutz (IAL); local 
provável de infecção (Itá-
lia); possibilidade do uso de 
medicação para tratar uma 
lesão que pode ter mascara-
do os sintomas; e, ainda, a 
possibilidade de a paciente 
apresentar sintomas provo-
cados pelo coronavírus nos 
próximos dias. 

Em Indaiatuba, segundo a pasta, não há nenhum caso suspeito confirmado da doença
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Prefeito Nilson Gaspar e secretária de saúde, Graziela Garcia, apresentaram as ações que estão sendo realizadas no munícipio
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Atividade visa conscientizar as crianças quanto a importância de uma alimentação saudável

Teatro leva educação alimentar nas escolas

DA REDAÇAO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Com o objetivo de 
conscientizar as 
crianças quanto 

a importância de uma 
alimentação saudável 
e hábitos de higiene a 
Nutriplus por meio da 
Secretaria de Educação 
da Prefeitura de Indaia-
tuba realiza a ativida-
de teatral com o tema 
“Educação alimentar 

A obra de ampliação 
e revitalização do Centro 
Municipal de Exposi-
ções Viber já está em 
andamento. O prefeito 
Nilson Gaspar emitiu 
a Ordem de Serviços 
em fevereiro, com pra-
zo para conclusão de 
12 meses. A Prefeitura 
investe R$ 3,3 milhões 
na obra, com recursos 
próprios.

Conforme projeto 
da Secretaria de Pla-
nejamento Urbano e 
Engenharia, o antigo 
espaço de exposições 
e eventos localizado na 
rua Goiás, bairro Cidade 
Nova, receberá nova ilu-
minação, revestimentos, 
pintura, pisos e serão 
construídos novos aces-
sos. O prédio também 
ganhará bancadas para 
que os expositores pos-
sam preparar alimentos. 
Para o público visitante 
do espaço serão cons-
truídos novos sanitários 
masculinos, femininos e 

A Rede Drogal inau-
gura não só mais uma, 
mas a 10ª filial na cidade 
de Indaiatuba hoje, dia 6. 
Para marcar a abertura, 
os clientes serão recebi-
dos com café da manhã e 
muita festa, nesta sexta e 
sábado, a partir das 9 ho-
ras.  A nova unidade está 
localizada na rua Silvio 
Candello, 837, no Jardim 
Morada do Sol.

Devido à inauguração, 
a criançada poderá se di-
vertir também com os per-
sonagens licenciados do 
desenho animado “Toy 
Story”, Woody e Buzz Li-
ghtyear, e a haverá a tra-
dicional Blitz da Saúde. 
A ação orienta sobre a 
importância da qualidade 
de vida, com aferição de 
pressão e realização de 

nutricional”.
A ação terá início 

no dia 16 de março e 
será apresentada aos 
alunos uma releitura do 
livro “Amanda no País 
das Vitaminas”, escrita 
por Leonardo Mendes 
Cardoso, que utiliza ele-
mentos cênicos e músi-
cas cantadas ao vivo. A 
educadora e contadora 
de histórias incentiva o 
consumo de frutas, ver-
duras e legumes pelos 

estudantes e a refletir 
sobre a importância dos 
hábitos de higiene.

A peça tem duração 
de 35 minutos, é ideal 
para um grupo de no 
mínimo 50 alunos e no 
máximo 300 e tem como 
público-alvo crianças dos 
4 aos 7 anos.

A história fala sobre 
Amanda que não gosta 
de comida saudável e 
também não tem hábitos 
de higiene. Na hora da 

AMPLIAÇÃOINAUGURAÇÃO

A educadora e contadora de histórias incentiva a refletir 
sobre a importância dos hábitos de higiene.

Personagens animarão o evento de inaguração da nova 
unidade Drogal de Indaiatuba

A Prefeitura investe R$ 3,3 milhões na obra, com recursos próprios

fome, seus sabores favo-
ritos são de salgadinhos 
e outras guloseimas nada 
saudáveis. Por isso, seu 
corpo está sofrendo... 
Faltam vitaminas e há-
bitos essenciais para sua 
saúde. Até que um dia ela 
cai dentro da gaveta da 
geladeira e vai parar no 
país das Vitaminas. Lá 
encontrará alguns ami-
gos e outros nem tanto. 
E assim, descobrirá algo 
muito importante.

Iniciada obra de revitalização 
do Centro de Exposições Viber

Rede Drogal abre hoje 10ª 
unidade em Indaiatuba

acessíveis, além de um 
fraldário.

O projeto de revita-
lização ainda inclui a 
construção de uma ala 
administrativa, onde fi-
carão a nova bilheteria, 
coordenação, adminis-
tração, copa, cozinha, 
área de serviço, vesti-
ários e sanitários para 
funcionários.

A obra também con-
templará melhorias no 
estacionamento e pai-
sagismo externo, que 

testes de glicemia.
Para melhor atender a 

população de Indaiatuba, 
a nova Drogal funcionará 
todos os dias das 7h às 23 
horas.  A unidade contará 
com mix completo de me-
dicamentos, energéticos, 
produtos de higiene, bele-
za, infantil, dermocosmé-
ticos e suplementos.  Para 
presentear os clientes, a 
rede definiu uma lista de 
medicamentos que será 
oferecida com descontos 
especiais de inauguração, 
de até 70%, além de mui-
tas ofertas e promoções 
no setor de higiene e per-
fumaria.

Drogal Mais
Os clientes também 

poderão aproveitar para 
participar do Drogal 

resultarão em uma es-
tética mais agradável e 
moderna ao espaço.

O antigo prédio da Vi-
ber tem área construída 
de 4.460m². A área nova, 
em construção, oferece-
rá mais 491,70m², sendo 
278,14m² no pavimento 
térreo e 111,32m² no 
pavimento superior.

A Megacon Constru-
ção e Manutenção Ltda. 
é a empresa vencedora 
da licitação para a exe-
cução da obra.

Rede Drogal inau-
gura 10ª unidade 
em Indaiatuba
 
Endereço: rua Silvio 
Candello, 837 – Jar-
dim Morada do Sol 
Data/horário: ama-
nhã, sexta-feira, dia 
6, às 9 horas 
Horário de funciona-
mento: todos os dias, 
das 7 às 23 horas

Mais, programa de van-
tagens exclusivas, com 
promoções, benefícios e 
descontos especiais. Para 
aderir, basta cadastrar 
nome e CPF com os aten-
dentes no ato da compra 
ou no site: www.drogal.
com.br/drogalmais Pelo 
programa, é possível 
aproveitar as melhores 
promoções do mês. A 
cada visita, o cliente rece-
be um ticket no caixa com 
descontos de até 30% em 
medicamentos, higiene e 
produtos de beleza.
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O mais populoso 
e um dos mais 
t r a d i c i o n a i s 

bairros de Indaiatuba, 
o Jardim Morada do 
Sol, completa 40 anos 
no dia 19 de março, e 
para comemorar várias 
atividades serão reali-
zadas ao longo do mês 
de março como atra-
ções esportivas, am-
bientais, recreativas, e 
sociais. O aniversário 
da Morada do Sol está 
incluído no calendário 
oficial do município 
em decorrência da lei 
5.644/2009, de inicia-
tiva do vereador Hélio 
Ribeiro, presidente da 
Câmara Municipal.

Atualmente o Jar-
dim Morada do Sol 
abriga 80 mil pessoas 
e os moradores mais 
antigos do bairro serão 
homenageados em um 
evento solene,  mar-
cado  para  o  d ia  20 
de março, às 19h, na 
Igreja Santo Antônio. 
Neste dia, os dez ho-
menageados receberão 
a honraria cuja histó-
ria se confunde com 
a da Morada do Sol. 
“Esse é um dos pontos 
a l tos  da  fes ta ,  uma 
vez que nossos que-
ridos vizinhos, gente 
do nosso bairro, são 
reconhecidos pela sua 
participação na comu-
nidade”, pontua Hélio 
Ribeiro.

Atividades
A programação que 

tem início neste do-
mingo (08) conta com 
a fase eliminatória do 
Campeonato de Futebol 
de Areia que acontece 

Jardim Morada do Sol comemora 40 anos 
Programação de aniversário conta com diversas atividades e acontece durante todo o mês de março

das 9h às 12h, no cam-
po do Floresta Parque. 
No dia 15, ocorrer as 
grandes finais, das 9h 
às 15h, no Parque Co-
rolla. 

Dando continuida-
des as comemorações, 
no dia 22 de março, 
haverá o Jogo das Es-
trelas, com os Amigos 
do Alex Silva. O jogo 
acontece no Campo do 
Rêmulo Zoppi, às 10h. 
E finalizando, no dia 
29, das 9h às 17h, os 
moradores assistem ao 
Festival de Futebol de 
Campo, no Campo do 
Cruzeiro.

E como toda festa 
tem música, os shows 
musicais com artistas 
locais prometem ani-

mar os moradores. As 
apresentações ocorrem 
no dia 21, a partir das 
19h, na área recém-
-urbanizada do Jardim 
Paulista. 

No  d i a  s egu in t e 
(22), é a vez das crian-
ças participarem da 
festa: ações ambien-
tais, com plantio de 
mudas de árvores e 
soltura de peixes, serão 
promovidas a partir 
das 8h. À tarde, das 
13h30 às 18h, é a vez 
da festa das crianças, 
com shows infant is 
– destaque para o “Pa-
tati Patatá Cover” - e 
brinquedos infláveis, 
disponíveis por toda 
tarde.

A religiosidade será 

celebrada em duas ce-
rimônias: no Culto de 
Ação de Graças, no dia 
21, às 9h, no Piano, e 
na missa em homena-
gem ao Jardim Morada 

do Sol, no dia 22, às 
18h, na Igreja Santo 
Antônio.Confira a pro-
gramação completa em 
nosso portal www.mai-
sexpressao.com.br

Jardim Morada do Sol é um dos bairros mais populosos e tradicionais da cidade; Atualmente o bairro abriga 80 mil pessoas

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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Por meio de filiais localizadas no Brasil, Chile, Uruguai e Peru são fornecidas 1,2 milhão de refeições por dia em creches, escolas e entidades

Com capacidade para 25 mil refeições/dia, a empresa já atende estudantes peruanos desde 2018

Nutriplus vence nova licitação para 
fornecimento as escolas do Peru

A Nutriplus Ali-
mentação ven-
ceu uma nova 

licitação para forneci-
mento de alimentação 
escolar no Peru. Presen-
te no país desde feverei-
ro de 2018, a empresa 
passa a fornecer 14.216 
refeições por dia, para 
estudantes das regiões 
de Bellavista, Mi Peru 
e Ventanilla  

O contrato foi assina-
do com a Qali Warma, 
responsável pelo pro-
grama de alimentação 
escolar do Ministério de 
Desenvolvimento e In-
clusão Social Peruano, 
que oferece alimenta-
ção como complemento 
educacional para alunos 
matriculados em insti-
tuições educacionais pú-
blicas (creche, educação 
infantil, fundamental e 
médio), para melhorar 
o desempenho dos estu-
dantes, com a participa-
ção e corresponsabilida-
de da comunidade local.

DA REDAÇÃO
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Com capacidade 
para fornecer até 25 
mil refeições por dia, 
a Nutriplus já atende 
alunos peruanos com 
alimentação transpor-
tada (café da manhã e 
almoço) e preparada na 

unidade. Em respeito 
aos hábitos alimentares 
do país, são produzidas 
diferentes preparações 
com a utilização de in-
gredientes específicos 
de cada região, como 
quinua, kiwicha (ama-

rantu), cañihua (grão 
andino) e fortificado. 

Atuando no segmen-
to de alimentação desde 
1982, a Nutriplus é uma 
das maiores empresas 
especializadas em ali-
mentação escolar da 

América Latina, e pro-
duz e serve cerca de 1,2 
milhões de refeições por 
dia em creches, escolas 
e entidades, por meio 
de suas filiais locali-
zadas no Brasil, Chile, 
Uruguai e Peru.  Sua 

equipe, formada por 250 
nutricionistas, garante a 
qualidade nutricional e 
higiênico-sanitária das 
refeições, inclusive do 
atendimento especia-
lizado aos alunos com 
restrições alimentares.

EXPANSÃO

Após reunião com os 
feirantes, o Prefeito Nil-
son Gaspar autorizou a 
criação de mais novas 
feiras-livres noturnas, 
a partir da próxima ter-
ça-feira, dia 10, nos 
bairros Jardim Paulista 

e Jardim Paulistano. 
Dessa forma, todas 

as terças-feiras, a partir 
das 17h, a nova feira 
livre estará no esta-
cionamento do Parque 
Ecológico, no Jardim 
Paulista e Paulistano, 

Prefeito anuncia abertura de nova feira-livre noturna na próxima terça
contando com o co-
mércio de hortifruti e 
outras atividades de 
rotina locais. 

A feira-livre contará 
com estacionamento e o 
policiamento da Guarda 
Civil do município.Nova feira livre noturna começa a funcionar no Jardim Paulista e Paulistano 

ELIANDRO FIGUEIRA (RIC/PMI)
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Matéria aprovada por unanimidade estabelece multa para quem vender material cortante 
Projeto de lei fecha o cerco contra o cerol 

Campanha IR Solidário colabora com o Fundo da Criança

Foi aprovado por 
unanimidade pe-
los vereadores de 

Indaiatuba, em sessão 
realizada na segunda-
-feira (2), o projeto de lei 
que proíbe posse, trânsi-
to, utilização, fabricação 
e comércio de cerol e 
linha chilena na cidade. 
O texto de autoria de 
Arthur Spíndola passou 
em segunda votação e 
segue agora para sanção 
do Poder Executivo.

De acordo com a 
iniciativa, quem des-
cumprir a proibição está 
sujeito a multa que varia 
entre 50 e 300 Unidades 
Fiscais do Estado de São 
Paulo (Ufesp), o que cor-
responde a R$ 1,3 mil a 
R$ 8,2 mil.

A medida vai ao en-
contro de outras inicia-
tivas promovidas pela 
Câmara, que pelo menos 
desde 2005 busca coibir 
a prática que já viti-

Teve início no últi-
mo dia 1º a campanha 
municipal Imposto de 
Renda Solidário que 
visa colaborar com os 
projetos voltados ao 
bem-estar das crianças 
e adolescentes de In-
daiatuba. 

E o programa fun-
ciona da seguinte for-
ma. Quem declara im-
posto de renda pode 
estar direcionando par-
te do valor devido ao 
Fundo Municipal dos 

mou dezenas de pessoas 
na cidade, como um 
caso ocorrido em 2019, 
quando um motociclista 
morreu após ser atingido 
pela linha cortante.  “Tí-
nhamos uma legislação 
um pouco confusa, com 
várias leis tratando deste 
assunto, e com penali-
dades brandas que não 

se justificavam diante 
da gravidade que é esta 
prática”, afirma Spín-
dola.

Cidadãos que identi-
ficarem o desrespeito à 
lei – depois de sanciona-
da – poderão denunciar à 
Guarda Municipal ou ao 
setor de Fiscalização de 
Posturas da Prefeitura.

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Aprovações
Ainda na sessão ocor-

rida na segunda-feira, os 
vereadores aprovaram o 
de Ricardo França que 
cria o cartão eletrônico 
de vacinação. Pelo pro-
jeto, o cartão eletrônico 
deverá conter o cadas-
tro das informações de 
vacinações, incluindo 
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a data de aplicação da 
vacina, o número do lote 
de fabricação, o nome 
do fabricante e a data 
da próxima aplicação, 
quando se tratar de va-
cinas de múltiplas doses. 
“Os dados referentes à 
vacinação deverão ser 
salvos eletronicamen-
te em banco de dados 

por qualquer unidade de 
saúde do município com 
acesso à rede mundial de 
computadores”, – escla-
rece França.

O autor observa que 
será mantido e atualiza-
do o registro pelo cartão 
físico de vacinação para 
fins de controle individu-
al do munícipe.

Também foi apro-
vado em primeira vo-
tação - a segunda deve 
ocorrer na próxima se-
mana - projeto de lei 
do vereador Alexandre 
Peres que veda a no-
meação pela Prefeitura, 
autarquias municipais e 
Câmara de Vereadores 
de pessoas condenadas 
pela Lei Maria da Penha 
(Lei 11.340/2006).

A “Maria da Penha” 
é o nome dado à lei 
que garante a proteção 
das mulheres contra 
qualquer tipo de vio-
lência doméstica. Pela 
lei Maria da Penha, o 
agressor pode ser con-
denado a até três anos 
de reclusão.

Direitos da Criança e do 
Adolescente, e ajudar, 
diretamente, os projetos 
desenvolvidos para as 
crianças e adolescentes 
da cidade.

Desde 1999 encon-
tra-se em vigor o ECA 
– Estatuto da Criança 
e do Adolescente (Lei 
n°8.069/90), que reco-
nhece os direitos des-
ses novos cidadãos. A 
partir de então criou-se 
instrumentos para sua 
efetivar tais direitos. 

Dentre diversos instru-
mentos destaca-se o ar-
tigo 260, que permite às 
empresas e às pessoas 
físicas destinarem parte 
do seu imposto de renda 
para o Fundo da Crian-
ça (FUNCRI) o que 
chamamos de imposto 
de renda solidário.

A campanha  mu-
nicipal do Imposto de 
Renda Solidário é re-
alizado pela Prefeitura 
Municipal de Indaia-
tuba  a t ravés  da  Se-

cretaria Municipal de 
Assistência Social, e 
tem o apoio do Sho-
pping Jaraguá, da Cen-
tro Universitário Max 
Planck, da Associação 
das Empresas de Ser-
viços Contábeis de In-
daiatuba (AESCI), da 
Associação Comercial 
Industrial e Agrícola 
de Indaiatuba (ACIAI); 
e do Conselho Munici-
pal do direito da Crian-
ça e do Adolescente 
(CMDCA).

FUNCRI
O Fundo da Criança 

foi criado para receber 
recursos oriundos do 
incentivo fiscal previs-
to na legislação para 
serem apl icados em 
ações que visem a pro-
teção e atendimento das 
crianças e adolescentes.

Os recursos depo-
sitados no fundo, com 
base no incentivo fiscal, 
são aplicados na execu-
ção de projetos desen-
volvidos pelas Orga-

nizações da Sociedade 
Civil (OSC’s), anali-
sados e aprovados pelo 
CMDCA. O repasse é 
feito após aprovação da 
lei pela Câmara Muni-
cipal, estando sujeito ao 
acompanhamento e fis-
calização do Conselho, 
bem como a prestação 
de contas, que é sub-
metida à Prefeitura, ao 
CMDCA e ao Tribunal 
de Contas, garantindo 
assim a aplicação cor-
reta dos recursos.

ACS/CMI – ANSELMO LUIZ PEREIRA CABRAL

Desde 2005 iniciativas promovidas pela Câmara buscam coibir a prática na cidade
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UniMAX Oportunidades acontece amanhã
Feira de empregos, negócios e voluntariado será realizado no campus I, com entrada gratuita
POR TATIANE DIAS

A U n i M A X  – 
C e n t r o  U n i -
versitário Max 

Planck promove em 07 
de março, sábado, das 
9h às 12h30, a UniMAX 
Oportunidades 2020. 
A feira de empregos, 
negócios e voluntariado 
acontece no campus I da 
instituição de ensino, 
que fica na Avenida 9 
de dezembro, 460, Jar-
dim Pedroso – Indaiatu-
ba. A entrada é gratuita.

Organ izado  pe lo 
curso de RH (Recur-
sos Humanos) e pelo 
Núcleo de Carreira da 
UniMAX, o evento é 
uma ação sociocultural 
(TOM) e conta com 
apoio da Prefeitura de 
Indaiatuba e do CIESP 

(Centro das Indústrias 
do Estado de São Pau-
lo) e terá a participação 
de empresas da região, 
agências de emprego, 

alunos do Centro Uni-
versitário, instituições 
sociais e público em 
geral.

O objetivo do evento 

Evento visa viabilizar a aproximação entre empresas que tenham oportunidades de trabalho e a oferta de mão de obra qualificada
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é viabilizar a aproxima-
ção entre empresas que 
tenham oportunidades 
de trabalho e a oferta 
de mão de obra quali-

ficada, potencializando 
as chances de inserção 
profissional no merca-
do. Além de acesso às 
vagas de trabalho, os 

visitantes participam 
de oficinas para análise 
de currículos e orienta-
ção sobre entrevista de 
emprego.

Neste ano, a Uni-
MAX Oportunidades 
conta novidades: sala 
de orientação sobre ela-
boração de currículos 
e dicas de entrevistas, 
or ientações sobre a 
nova carteira de traba-
lho digital e a sala de 
vagas, com um painel 
com as vagas abertas 
na região. 

Empresas já con-
firmadas: Kion South 
America, Frispy Vege-
tais, Elo Forte Consul-
toria Imobiliária, Work-
cell Empregos, Global 
Empregos, Desafio RH, 
RHF Talentos.



Inscrições já começaram e vão até o dia 24, somente pela internet; Provas ocorrem no mês de maio
Censo 2020 abre 214 vagas em Indaiatuba

O Instituto Brasi-
leiro de Geogra-
fia e Estatística 

(IBGE) abriu ontem (5) 
as inscrições para o pro-
cesso seletivo do Censo 
2020. São 200 mil vagas 
temporárias, em todos os 
munícipios do Brasil, para 
os cargos de agentes censi-
tários municipais e agentes 
censitários supervisores, 
ambos de nível médio, e 
para recenseadores, que 
exige nível fundamental.

Em Indaiatuba são 214 
vagas, sendo que 160 são 
para agentes censitários 
(AC), 43 para Pessoas 
Preta ou Parda (PPP) e 11 
vagas destinadas as Pesso-
as com Deficiência (PcD).

Os interessados devem 
realizar as inscrições até o 
dia 24 de março, somente 
pela internet, pelo site da 
organizadora do Proces-
so Seletivo, Cebraspe. 
A taxa, no valor de R$ 
35,80 para as funções de 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

nível médio e de R$ 23,61 
para recenseador, pode ser 
paga em qualquer banco, 
casa lotérica ou pela in-
ternet. 

O trabalho que será 
na coleta de informações 
do Censo 2020, com en-
trevistas aos moradores 
de todos os domicílios do 
país, tem duração previs-
ta dos contratos de três 
meses, com possibilidade 
de renovação em caso de 

necessidades do IBGE e 
de acordo com a disponi-
bilidade orçamentária. Os 
profissionais terão direito 
a férias e 13º salários pro-
porcionais. Não há restri-
ção para quem já prestou 
serviço temporário para 
o IBGE ou outros órgãos 
públicos.

Vagas
O salário para agente 

censitário municipal é de 

Os agentes irão coletar informações do Censo 2020 com todos os moradores do munícipio

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

R$ 2.100, e para agente 
censitário supervisor, R$ 
1.700 por mês. Segundo 
o IBGE, a vaga de agente 
censitário municipal de 
cada cidade será ocupada 
pelos melhores coloca-
dos no concurso em cada 
município. Eles serão os 
responsáveis pela coorde-
nação da coleta do Censo 
2020 naquela cidade, en-
quanto os demais agentes 
irão supervisionar as equi-

pes de recenseadores.
Os recenseadores serão 

remunerados por produ-
tividade, de acordo com 
o número de domicílios 
visitados e entrevistas fei-
tas com os moradores. O 
cálculo leva em conta tam-
bém as características do 
município, o tempo médio 
de duração das entrevistas 
e o deslocamento para 
o trabalho de coleta. O 
IBGE disponibilizou um 

simulador para calcular 
o valor que o trabalhador 
pode receber.

Provas
As provas, marcadas 

para maio, serão feitas em 
todos os municípios onde 
houver vagas.

Para os cargos de agen-
te censitário a prova obje-
tiva de caráter eliminatório 
e classificatório será no dia 
17 de maio, com dez ques-
tões de língua portuguesa, 
dez de raciocínio lógico 
quantitativo, cinco de ética 
no serviço público, 15 de 
noções de administração 
em situações gerenciais e 
20 questões de conheci-
mentos técnicos.

Os candidatos a recen-
seadores farão a prova no 
dia 24 de maio, também 
de objetiva e de caráter 
eliminatório e classifica-
tório, com 10 questões de 
língua portuguesa, 10 de 
matemática, cinco sobre 
ética no serviço público 
e 25 questões de conheci-
mentos técnicos.
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PÁSCOA

Com a aproximação 
da Páscoa, os supermer-
cados de todo o país 
já iniciaram as vendas 
dos Ovos de Páscoa, e 
segundo a Associação 
Paulista de Supermer-
cados (APAS) o preço 
do produto deverá ter 
um aumento de 2% com 
relação a 2019.

“Apesar do preço do 
preço do cacau e açúcar 
se manter estável nos 
últimos 12 meses, a alta 
recente do dólar contra-
balanceia o preço para 
o consumidor como co-
rantes e leite”, explica 
o economista da APAS, 
Thiago Berka.

Ainda segundo a As-
sociação, a Páscoa é a 
segunda melhor data do 
varejo alimentar no Brasil 
depois do Natal. Na aná-
lise de quanto os meses 
de março e abril fatu-
raram, em 2019, houve 
crescimento de +5,1%, 
mais que a média anual, 
enquanto o Natal repre-
sentou 23%.

Berka destaca que os 

supermercados devem 
concentrar a maioria das 
vendas de ovos que en-
frentam competição com 
lojas especializadas e 
produções de microem-
preendedor individual 
(MEI). Esse é um dos 
motivos que fez os super-
mercadistas diminuírem 
a área destinada para os 
produtos sazonais desde 
2015, entre elas:

  
Outros produtos
Na Quaresma (perí-

odo em que católicos 
não consomem carne 
vermelha) a previsão do 
aumento do preço do 
ovo de granja está entre 
+6% e +8%, item que 
nos últimos 12 meses 
registrou +27,32% no 
preço. Outro item muito 
consumido neste período 
são os peixes. A expecta-
tiva de crescimento está 
estimada entre +2% e 
+4%. Já o aumento dos 
pescados deve ficar den-
tro da média histórica 
para o período. Desde 

Preço de Ovos de Páscoa terá aumento de 2%, segundo APAS
2012 o preço dos peixes, 
em geral, sobe +2,46% 
na Semana Santa; para 
este ano, a APAS acredita 
que o aumento deve ficar 
entre +2,1% e +2,5%. 

“Alguns pescados devem 
ter a inflação abaixo da 
prevista, como é o caso 
do bacalhau, que terá o 
preço do quilo variando 
entre R$69 e R$119 de-

pendendo do tipo (des-
salgado, tiras, postas, filé 
e sem espinhas) previsto 
aumento entre +0,5% a 
+1%”, destaca Berka.

Nos últimos 12 me-

ses, o preço dos vinhos 
registrou +5,8% de in-
flação. Para o período, a 
estimativa é de aumento 
de preço entre +1,1% e 
+1,8%. 



Mulher morre após ser 
incendiada pelo companheiro
O crime ocorreu no último domingo (1º) durante uma festa de casamento 
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Um caso de agres-
são contra mu-
lher foi registra-

do neste final de semana, 
em Indaiatuba. Ela foi 
incendiada no último 
domingo (1º), quando 
participava de uma festa 
de casamento.

A caseira Shirley 
Maria Pereira, de 57 
anos, foi levada ao Haoc 
(Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo), onde 
permaneceu internada 
em estado grave até a 
manhã desta terça-feira 
(3), quando veio a óbito. 

O suspeito de ter in-
cendiado a mulher é seu 
companheiro, Ioneto de 
Moura Silva, 49 anos; 
ambos atuavam como 
caseiros no imóvel onde 
era realizada a festa. 
O local fica no Bairro 
Santa Maria, na divisa 
com Campinas, e fre-
quentemente alugado 
para eventos.

A festa de casamento 
era do jardineiro, Vinícius 
Santos Miguel, 29 anos. 
Segundo relato dele, todos 

ajudaram no socorro à 
mulher, que tinha o corpo 
encharcado de gasolina e 
estava em chamas.

Ele também contou 
que tudo começou a par-
tir do momento em que 
Shirley chamou o com-
panheiro para entrar, e 
pediu que ele parasse 
de incomodar os convi-
dados. Ainda de acordo 
com Vinícius, Ioneto 
parecia estar transtorna-
do, e respondeu que não 
ia entrar e que pretendia 
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A agressão à caseira ocorreu após uma discussão entre o casal durante a festa

Um dos homens havia assaltado uma residência no Jd. Pau Preto

ARQUIVO PESSOAL

 EDUARDO TURATI (GCI)

atear fogo no trator. Para 
evitar discussão, Viní-
cius disse que virou as 
costas e saiu.

Voltei para o sítio 
e, quando entrei, esta-
va conversando com o 
pessoal e vimos uma fu-
maça preta subindo lá de 
baixo. Quando olhei, ela 
estava rolando no chão 
pegando fogo”, falou o 
jardineiro.

Feminicídio
Ioneto foi detido pela 

Guarda Civil, e o caso 
foi registrado como ten-
tativa de feminicídio, 
na Delegacia da Mulher 
de Indaiatuba. O guarda 
civil Paulo Villalva des-
tacou que a mulher foi 
socorrida cerca de 40 
minutos após o crime, 
ainda consciente. Já o 
agressor foi detido den-
tro da própria casa.

Em nota, a assessoria 
do Haoc confirmou a 
morte de Shirley às 5h45 
desta terça-feira.

Guarda Civil prende 
4 acusados de furtos

A Guarda Civil de 
Indaiatuba prendeu qua-
tro pessoas acusadas de 
furtos em Indaiatuba. Os 
indivíduos foram apre-
sentados à delegacia, 
onde o foi determinada 
a prisão em flagrante de 
todos envolvidos.

Três homens foram 
presos na quarta-feira 
(26), acusados de furtos 
em Indaiatuba. O pri-
meiro foi detido por um 
segurança particular e 
apresentado na delegacia 
de polícia pela Guarda 
Civil, após furtar a bici-
cleta de uma mulher em 
um posto de combustível 
na esquina da Praça Rui 
Barbosa. Os outros dois 
homens foram presos 
após uma denúncia anô-
nima ao 153, que infor-
mava um possível furto 
em andamento em uma 
residência no Jardim Pau 
Preto. Ao chegar no lo-
cal, a equipe 110 consta-

A equipe do GAM, o 
Grupamento Ambiental 
da Guarda Civil, loca-
lizou na tarde de sexta-
-feira (28), um veículo 
furtado, abandonado no 
meio de um canavial. 
O Coordenador Opera-
cional da Guarda Civil 
recebeu a informação 
sobre uma Hilux apa-
rentemente abandonada 
no meio da plantação de 
cana, próximo à divisa 
com a cidade de Monte 

tou a porta da residência 
arrombada e logrou êxito 
na detenção dos autores 
do furto. Foram recupe-
radas várias joias, uma 
televisão e um notebook.

O outro caso aconte-
ceu na manhã de quinta-
-feira (27), quando um 
homem foi preso após 
ser flagrado furtando 
uma residência no bairro 
Chácaras Alvorada. A 
equipe da viatura 108 
foi enviada do local pelo 
Coade (Centro de Ope-
rações, Atendimento e 
Despacho) que recebeu 
uma denúncia anônima 
através do telefone 153. 
No local os guardas fla-
graram um indivíduo 
pulando o muro da re-
sidência e realizaram 
a sua detenção. Vários 
objetos da casa foram 
localizados na calçada e 
separados no interior da 
residência para serem 
levados pelo criminoso.

RECUPERADO

FLAGRANTE

GAM localiza veículo 
furtado em Monte Mor

Mor.
A equipe do GAM 

foi enviada até o local 
e localizou o veículo. 
Ao pesquisar a placa da 
caminhonete, constatou 
tratar-se de um veículo 
com queixa de furto na 
cidade de Monte Mor. 
A Hilux foi apresentada 
na delegacia de polícia, 
onde foi elaborado um 
boletim de ocorrência. 
O veículo foi devolvido 
ao proprietário.



RUGBY
Tornados enfrenta o Lechuza na Copa Asa Alumínio em Valinhos

O Tornados Rugby irá 
enfrentar o Lechuza Ru-
gby pela segunda etapa 
da Copa Asa Alumínio. 
A disputa será amanhã, 
às 15h30, em Vinhe-
do. A pré-temporada do 
Tornados Rugby come-
çou ainda em fevereiro, 

LUCAS MENEZES

BOANERGES GONÇALVES

Há três jogos sem perder, equipe de Indaiatuba fica livre da zona de rebaixamento
DA REDAÇÃO
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O Fantasma se manteve na liderança durante a partida e venceu o Barretos por 2x1 

A equipe de Indaiatuba venceu duas edições da Copa Asa Alumínio
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O Primavera ven-
ceu o Barretos 
por 2 x 1, pela 

9ª rodada da Série A3 do 
Campeonato Paulista. O 
jogo foi em casa, no es-
tádio Ítalo Limongi, e o 
resultado livrou a equipe 
provisoriamente da zona 
de rebaixamento.

Após a partida desta 
quarta-feira (4), o Fantas-
ma da Ituana subiu do 15º 
para o 9º lugar no placar, 
ficando com 11 pontos 
– mesma pontuação do 
Barretos, que está em 8º 
lugar. Agora, a equipe de 
Indaiatuba, que manteve 
a invencibilidade nos úl-
timos três jogos, aguarda 

combinação de resultados 
do campeonato e pode 
ficar próxima do G8 no 
fim da rodada.

A partida
O primeiro tempo já 

começou bastante agi-
tado, com o Primavera 
tomando postura ofensiva 
e trabalhando bem a posse 
de bola. Matheus Serafim 
se destacou em campo, 
e já aos três minutos a 
chance de gol veio com 
Jairo, que chutou de fora 
da área, mas o goleiro 
Júnior fez a defesa.

A próxima oportuni-
dade veio aos oito mi-
nutos de jogo, quando 
Matheus, também de fora 
da área, mandou a bola 
e obrigou o adversário a 

fazer uma grande defesa. 
Wagner, dentro da área, 
bateu na sequência.

A equipe do Fantasma 
estava próxima do gol. 
Novamente Matheus, em 
um lance de velocidade, 
rolou a bola para Jardis-
son bater cruzado, abrindo 

o placar para o Primavera. 
Os jogadores mantiveram 
o ritmo e aproveitaram 
a defensiva do Barretos 
para o contra-ataque.

A zaga do Barretos 
sofreu diversas investidas 
do camisa 7, e após cru-
zamento na área, a bola 

foi cabeceada na trave, e 
no retorno, foi empurrada 
na rede por Matheus. Po-
rém, a equipe adversária 
ofereceu poucas ameaças 
ao Primavera, e o gol do 
Barretos saiu por conta 
de um vacilo do goleiro 
Cléber Alves, que durante 

a cobrança de falta na área 
espalmou a bola sobre 
Arthur.

Já no segundo tempo, 
o Primavera manteve o 
ritmo de jogo, e Thiago 
Nonato perdeu a chance 
de gol aos seis minutos, 
após um cruzamento em 
que chutou para fora, 
dentro da pequena área. O 
Barretos seguiu a partida 
sem reação, e o placar 
final ficou em 2 a 1 para 
o Fantasma.

10ª rodada
A partida pela 10ª ro-

dada da Série A3 será 
amanhã, quando o Prima-
vera irá disputar com lan-
terna Paulista, no estádio 
Jaime Cintra, em Jundiaí, 
às 16h.

quando os alvilaranjas 
viajaram até Americana 
para a primeira etapa do 
campeonato de rugby, 
vencendo o Cougars por 
97 a 24.

Essa é a quarta edição 
da Copa Asa Alumínio 
de Rugby. A primeira foi 

Primavera vence na 9ª rodada da Série A3

vencida pelo Cougars de 
Vinhedo, e as outras duas, 
pelo Tornados. Depois 
da Copa os principais 
compromissos da equi-
pe indaiatubana serão o 
Campeonato Paulista B e 
o Campeonato Brasileiro 
da primeira divisão.



OdontoClinic está localizado na Rua Pedro de Toledo, 472

Há 15 anos, a Odontoclinic é referência 
em Serviços de qualidade em Indaiatuba
Franquia multidisciplinar tem a missão de transformar a experiência de ir ao dentista
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A Odontoclinic está 
em Indaiatuba há 
15 anos, e trouxe 

para a cidade o diferen-
cial de contar com clínicas 
multidisciplinares, que ofe-
recem soluções completas 
em tratamentos odontoló-
gicos, com profissionais 
altamente qualificados em 
suas especialidades.

Na Odontoclinic, além 
dos melhores dentistas, 
existem os mais avançados 
equipamentos disponíveis 
no país, proporcionando um 
tratamento de alta qualidade 
com o mais elevado grau 
de satisfação dos pacientes.

A unidade de Indaiatuba 
conta hoje com dez profis-
sionais, e possui capacidade 
para atender todas as espe-
cialidades odontológicas. 

“Contamos com clínica ge-
ral, todos os tipos de próte-
ses, clareamento, implante, 
ortodontia e periodontia”, 
explica o diretor, Leandro 
do Couto Nunes.

Ele lembra ainda que a 
Odontoclinic é referência 
na cidade, tanto em orto-
dontia quanto em implan-
tes. “Temos uma gama 
variada de aparelhos, sendo 
um deles o alinhador trans-
parente, que ao contrário 
dos aparelhos fixos, contam 
com placas que cobrem os 
dentes e que podem ser 
retiradas para a escovação 
ou alimentação, facilitando 
assim a higiene e dando 
maior conforto ao usuário”, 
complementa Nunes.

“Alguns casos tratados 
com o alinhador transpa-
rente foram resolvidos em 
menos de um ano”, continua 

o especialista. “E o nosso 
objetivo é o de finalizar os 
casos de ortodontia o mais 
rápido possível”, reforça.

A implantodontia (tra-
tamento de implantes) é 
mais um aspecto forte da 
Odontoclinic. “Temos hoje 
especialistas que trabalham 
semanalmente nesta espe-
cialidade, e somos uma das 
clínicas que mais realizam 
cirurgias de implante”, 
revela Nunes.

Diferencial
Sobre a experiência de ir 

ao dentista, Nunes comenta 
que a clínica odontológica 
deve trazer tranquilidade 
em um ambiente descon-
traído e acolhedor. “As 
instalações devem ser mo-
dernas, como por exemplo, 
o monitor que disponibiliza-
mos em uma das salas, para 

que os pacientes possam 
assistir a um filme; na sala 
de avaliação temos a câme-
ra intraoral, que mostra ao 
paciente o problema que ele 
tem”, enumera.

Nunes chama a atenção 
ao fato de a Odontoclinic 
ser multidisciplinar. “Isso 
é muito importante, pois, 
oferecemos aos pacientes 
a possibilidade de ele fazer 
todos os tratamentos em um 
só lugar. É justamente isso 
que transforma a experiên-
cia em ir ao dentista”, afir-
ma. Todos os profissionais 
da Odontoclinic são espe-
cialistas. “Eles possuem 
vasta experiência na área 
odontológica”, comple-
menta Nunes.

Franquia cresceu
64,75% em cinco anos
A Odontoclinic, primei-

ra rede nacional de fran-
quias de clínicas odontoló-
gicas, anuncia crescimento 
de 64,75% em cinco anos 
em número de unidades. 
Em 2018, atinge 170 clíni-
cas, 12,6% superior ao ano 
anterior e, no ano passado, 
fechou com 201 clínicas.

No mercado há mais de 
20 anos, a Odontoclinic é a 

primeira rede de franquias 
de clínicas odontológicas 
do Brasil. Com mais de 200 
clínicas, 2.550 dentistas e 
presente em 16 estados.

Odontoclinic
Rua Pedro de Toledo, 472 
- Centro – Indaiatuba – SP 
Contato: (19) 3394-1727
indaiatuba@odontoclinic.
com.br 



A Orquestra Sinfô-
nica de Indaiatu-
ba divulgou sua 

programação de eventos 
para 2020, durante uma 
coletiva de imprensa, no 
Mosteiro de Itaici, na úl-
tima quarta-feira (3). 

Na agenda de ativi-
dades, os concertos se-
rão divididos em Série 
Oficial e Série Especial, 
com repertórios varia-
dos. O destaque fica por 
conta da celebração dos 
250 anos de nascimento 
do compositor alemão 
Ludwig van Beethoven, 
que será homenageado 
no Concerto de Abertu-
ra da Temporada, que 
será amanhã, às 20h, no 
Ciaei (Centro Integrado 
de Apoio à Educação de 
Indaiatuba). A entrada é 
franca.

A série oficial irá tra-
zer os clássicos, o que 
inclui grandes sinfonias, 
concertos com solistas 
conceituados e uma ópera. 
A programação dos con-
certos da Série Especial 
irá trazer apresentações ao 
ar livre, e irão reunir apre-
sentações diferenciadas, 
entre elas, concertos de 
rock, um especial para o 
público infantil, além da já 
tradicional participação no 
evento Encantos do Natal.

Referência
Este ano, em sua es-

treia, os músicos irão ho-
menagear o compositor 
Beethoven. Segundo Pau-
lo de Paula, diretor artísti-
co e regente da Orquestra 

Sinfônica inicia apresentações neste sábado
A série oficial inclui grandes sinfonias, concertos com solistas conceituados e uma ópera

Sinfônica de Indaiatuba, o 
célebre artista é considera-
do o mais importante, uma 
referência para a música 
sinfônica. “Podemos di-
zer que existe o ‘antes de 
Beethoven’ e o ‘depois de 
Beethoven” declara. “Sua 
obra foi tão impactante que 
influenciou praticamente 
todos os compositores da 
geração seguinte”, com-
pleta o músico.

O regente lembra ainda 
que Beethoven compôs 
apenas uma ópera ao longo 
de sua vida: Fidelio. “Per-
feccionista, ele escreveu 
quatro aberturas diferentes 
até chegar à versão final 
que, em sua opinião, me-
lhor funcionava como in-
trodução e ficou conhecida 
como Abertura Fidelio. As 
outras três: Leonore 1, 2 e 
3, ganharam vida própria e 
são frequentemente apre-
sentadas nas salas de con-
certo”, revelou de Paula.

Além disso, de Paula 
cita a sexta sinfonia de 
Beethoven. “Ali, o com-
positor se coloca aberta-
mente, mais do que em 
qualquer outra. Apesar de 
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se inscrever no que chama-
mos música programática, 
a Sinfonia Pastoral busca 
fazer com que o ouvin-
te possa experimentar, 
vivenciar as sensações 
que encontraria naquele 
ambiente”, observou de 
Paula.

Parceria
Durante a coletiva, 

a direção da Orquestra 
Sinfônica falou sobre 
a parceria com o Mos-

teiro de Itaici. “Desde 
2019, realizamos uma 
‘imersão’ no Mosteiro, 
com aulas e oficinas 
musicais. Os participan-
tes ficam o tempo todo 
“respirando” música. 
Em 2019, recebemos 
120 músicos, vindos de 
várias partes do país. 
Este ano, esperamos 
cerca de 200 pessoas, 
e vamos oferecer ainda 
cem bolsas de estudos 
de música”, antecipa de 

Este ano, os músicos irão homenagear o compositor Beethoven

Paula.
“A troca de experi-

ência entre os músicos e 
professores é muito rica, 
e isso já se tornou um di-
ferencial na cidade, que 
já é uma referência em 
qualidade de vida e cul-
tura”, adiciona o regente. 
“Nossa meta é a de atin-
gir o nível do Festival de 
Inverno de Campos do 
Jordão; e acredito que 
em breve alcançaremos 
isso”, emenda o diretor 
da Orquestra Jovem, 
Victor Lessa.

Além de divulgar a 
programação de 2020, a 
Orquestra Sinfônica abriu 
as inscrições para a escola 
de música, com cursos 
direcionados a crianças 
e jovens. O diferencial 
este ano é que poderão se 
inscrever músicos de fora 
de Indaiatuba.

O principal objetivo é 
o de disponibilizar gratui-
tamente o ensino musical 
qualificado. As inscrições 
tiveram início no dia 2 e 
seguem até o dia 12 de 

março. “A prova será 
ainda este mês”, reforça 
de Paula. 

São oferecidas au-
las de musicalização, 
violino, viola clássica, 
violoncelo, contrabaixo, 
flauta transversal, clari-
nete, saxofone e teoria 
musical para crianças e 
jovens entre 7 e 17 anos. 
Os cursos são realiza-
dos no Centro Cultural 
Wanderley Peres, na re-
gião central; e no Centro 
Cultural Hermenegildo 

Pinto (piano), no Jardim 
Morada do Sol.

As inscrições de-
vem ser feitas exclusi-
vamente pela internet, 
preenchendo o formu-
lário disponível no link: 
https://forms.gle/u2P-
FH8pba4Y2YJpS6. As 
vagas serão definidas de 
acordo com a procura 
por cada um dos cursos 
oferecidos. Mais infor-
mações pelo e-mail: 
secretaria.osindaiatu-
ba@gmail.com

Orquestra Jovem abre inscrições 
para a escola de música

Serviço
Concerto de Abertu-

ra da Temporada
Com: Orquestra Sinfô-

nica de Indaiatuba
Data: 7 de março
Horário: 20 horas

Local: Ciaei
Endereço: Av. Eng. 
Fábio Roberto Barnabé, 
3.665, Jardim Regina

Entrada franca e 
por ordem de chegada

Temporada 2020

7 de março 
20h, no Ciaei

Abertura da Temporada
Programa: Abertura ‘Fidelio’ 
e Sinfonia 6 ‘Pastoral’ de Bee-

thoven

17 de abril 
20h, no Ciaei

Concerto – Série Oficial
Programa: Sinfonia 83, de 
Haydn, e Sinfonia Concertante, 

de Mozart
Solistas: Adonhiram Reis e 

Gabriel Marin

1º de maio 
20h, no Ciaei

Abertura do Maio Musical
Programa: Sinfonia 9 ‘Novo 

Mundo’, de Dvorak

31 de maio
20h, em palco aberto

Encerramento do Maio Musical
Programa: Rock Sinfônico

3 de julho 
20h, em palco aberto

Abertura do Festival de Inverno

13 de julho 
20h, em Itaici

Abertura do 2º EMIn

2 de agosto 
20h, em palco aberto

Encerramento do Festival de 
Rock

22 de agosto 
20h, no Ciaei

Concerto – Série Oficial

19 de setembro 
20h, em Itaici

Concerto – Série Oficial
Programa: Ópera ‘Suor Angeli-

ca’, de Puccini

12 de outubro 
16h, no Ciaei

Especial Dia das Crianças

21 de novembro 
20h, no Ciaei

Concerto – Série Oficial
Programa: ‘Sinfonia nº 5’, 

de Tchaikovsky
Encantos de Natal

6 de dezembro 
19h, em palco aberto

13 de dezembro 
 9h, em Itaici

19h, em palco aberto

ADRIANA BRUMER LOURENCINI
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Horóscopo de 6 a 12/03
Por Alex Costa Guimarães

O ariano viverá todo o mês de Março sob uma influência 
intensa de suas emoções e sentimentos. Será um período 
muito importante para iniciar um projeto que envolva sua 
criatividade e ao mesmo tempo sua capacidade profissional 
será muito ativada. O momento exige que saiba lidar com sua 

irritabilidade e que seu fogo interior sirva para concretizar as possibilidades 
que surgirão. 

O taurino que não conseguiu se posicionar até agora em suas 
dificuldades emotivas, sentirá desejos mais intensos de rom-
per com tudo e mandar tudo pro fundo do mar. Sua paciência 
neste mês inteiro estará muito baixa, mas ao mesmo tempo, 
sua energia criativa, sua força de concretização estará muito 
forte. Poderá mudar de casa, mas veja se não tem algum problema nessa nova 
casa, ou no contrato dela.

O geminiano ainda tem mais esta semana para lidar com via-
gens para longe, mas as coisas para o geminiano se tornam 
melhores mais ao fim desta semana após o dia 10, pois mer-
cúrio deixa de ser retrogrado. A mente, as ações e os prazeres 
do geminiano voltam a ficar mais leves. Até lá aguenta firme, 

pois algumas coisas precisam ser corrigidas.

O canceriano está tendo uma forte mudança em sua maneira 
de pensar, pode ter que mudar de casa por estas semanas, sua 
relação com seus pais podem ser melhores por estes dias, visto 
que mercúrio retrogrado está agindo na maneira como encara 
as coisas em sua forma de pensar. Está em uma fase que pode conhecer muitas 
pessoas para se relacionar de modo mais oficializado.

O leonino está tendo a oportunidade de modificar sua visão 
profissional, pode para isso fazer algum curso ou rever sua 
maneira de trabalhar. Pode encontrar favorecimentos para 
isso, uma sociedade inesperada ou uma forte organização 
em sua vida no trabalho tende a ocupar muito espaço nesse 

momento.

O virginiano ainda estará nesta semana focado em sua saúde ou 
em seu trabalho. No final de semana será melhor, pois mercúrio 
volta ao seu movimento normal a partir do dia 10. Seus valo-
res pessoais estarão sendo ampliados, novas fontes de ganhos 
podem surgir e haverá expansão em seu modo de avaliar os fatos, e em sua 
criatividade.

O libriano estará sofrendo mudanças em sua aparência, 
buscará melhorar sua capacidade criativa, e para isso pode 
pesquisar por melhores ferramentas para atingir seus ob-
jetivos. Seus valores pessoais estão sendo criteriosamente 

sendo renovados.

O escorpiano está tendo sua mente forjada no fogo e ferro, 
pois sua expansão precisa ocorrer e para isso sua maneira de 
se expressar, seu modo de pensar, e sua capacidade de estu-
dar, bem como seus irmãos, e seu trabalho, tudo estará em renovação e trans-
formação importante. Vai sair dessa fase, muito melhor do que ando entrou. 

O sagitariano está vivendo uma reforma em seus valores pes-
soais, para alguns estarão enfrentando seus carmas, outros es-
tarão tendo a oportunidade de lidar com sua libertação pessoal, 
e para isso terão que aprender a perdoar figuras importantes 

em sua vida, seja pai ou mãe. Seus ganhos no trabalho estão dependendo disso.

O capricorniano vive semanas de definições, decisões, e de 
atitudes a serem cuidadosamente trabalhadas, dificuldades nos 
relacionamentos, com familiares, dentro de casa, situações de 
instabilidade com filhos, podem exigir alguns cuidados. Profis-
sionalmente, surpresas boas, mas de forma inesperadas surgem.

O aquariano tem algumas semanas bem fortes pela frente, 
pois exigirá paciência, certeza interna de que está no caminho 
certo e cuidados com gastos, pois tenderá a gastar muito por 
este período. Sócio ou cônjuge podem ajudar ou atrapalhar 
este momento, pois o nativo precisa estar consigo mesmo. 

O pisciano ainda terá uma semana difícil com seu relacionamento, mas mais 
ao fim desta semana isso volta ao normal. Com relação aos 
gastos pessoais, eles estarão focados com seus projetos para o 
futuro, com suas amizades. Seu trabalho ou sua saúde podem 
sofrer instabilidades por estas semanas.

DA REDAÇÃO
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Um grupo de pro-
dutores de Ho-
lambra decidiu 

abrir as suas fazendas 
para que os turistas co-
nheçam os “bastidores” 
de suas modernas pro-
duções de flores. Nos 
dias 4 e 5 de abril, das 9h 
às 17h, os interessados 
poderão conhecer todo o 
processo de cultivo – do 
plantio à colheita – de 
seis modernas fazendas 
e as instalações da Facul-
dade de Agronegócios 
de Holambra (Faagroh) 
– a primeira voltada à 
floricultura no Brasil - e 
até ouvir histórias dos 
descendentes dos imi-
grantes holandeses que 
transformaram esta cida-
de do interior paulista de 
apenas 15 mil habitantes 
na Capital Nacional das 
Flores.

O evento “Estufas 
Abertas” foi inspirado 
no “Kom in de kas!” 
(“Entre na estufa!”), que 
já acontece em diver-
sas regiões da Holanda 
desde a década de 1970, 
sendo uma das sensa-
ções turísticas dos Países 
Baixos. O município de 
Holambra - nome que 
une as palavras Holanda, 
América e Brasil - fica a 
apenas 140 quilômetros 
da capital paulista. Os 
ingressos para o passeio 
têm preços escalona-
dos: custam R$ 30,00 
(meia) e R$ 60,00 (in-
teira) até 31 de março 
e R$ 35,00 (meia) e R$ 
70,00 (inteira) em abril. 
Crianças até 5 anos de 
idade não pagam. Ven-
das somente antecipadas 
no site http://estufasa-

Turistas poderão conhecer 
estufas em Holambra
Evento organizado por produtores abre fazendas para visitação

bertasholambra.com.br/
site/, uma vez que o 
evento requer extrema 
organização para melhor 
atender os visitantes. In-
formações pelo telefone 
(19) 99544-4091.

As fazendas de Ho-
lambra são muito mo-
dernas e usam tecnologia 
para a produção de flores 
e plantas. As escolhidas 
para o evento cultivam 
lírios (Jan de Wit), cicla-
mes e hibiscos (Panora-
ma Flores), kalanchoes 
e calandivas (Joost van 
Oene), antúrios (Geraldo 
Barendse) e plantas ver-
des - samambaia, lumi-
na, Aeschynanthus baton 
e pink polka (a flor-ba-
tom), dieffenbachia (a 
comigo-ninguém-pode), 
heras, asplênio (a nidus 
e a crocodilo) e cró-

Nas estufas, os visitantes poderão passear entre os canteiros para observar, fotografar ou filmar
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ton (Brumado Flores) e 
pendentes, como jiboia 
verde e scindapsus (a 
prateada) e philoden-
drons (a Brasil, a branca, 
a amarela e a scandens), 
além de samambaia ame-
ricana, aspargo alfinete, 
clorofito, onze-horas e 
jiboia njoy (Giardino di 
Cosi).

Nas estufas, os visi-
tantes poderão passear 
entre os canteiros para 
observar, fotografar ou 
filmar bem de pertinho 

as flores e plantas em 
todas as fases de suas 
vidas, admirando as suas 
cores e formas e sentindo 
as suas texturas. O pú-
blico poderá conhecer, 
também, um pouco da 
história de alguns de 
seus anfitriões, como os 
hábitos, os costumes, as 
curiosidades e a dificul-
dade de adaptação dos 
imigrantes holandeses à 
cultura brasileira. Tudo 
num clima familiar e 
convidativo.

DIVULGAÇÃO

Estufas abertas
Data: dias 4 e 5 de abril, das 9h às 17h
Ingressos: até 31 de março, R$ 30,00 (meia) e 

R$ 60,00 (inteira). 
Em abril: R$ 35,00 (meia) e R$ 70,00 (inteira). 

Crianças até 5 anos de idade não pagam.
Vendas:  antecipadas  no s i te  h t tp : / /

e s t u f a s a b e r t a s h o l a m b r a . c o m . b r / s i t e / 
Informações: (19) 99544-4091
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Equipe Studio eNe, uma equipe animada e prontos 
para realizar sempre o melhor para você cliente! Entre 
em contato hoje mesmo e agende seu horário (19) 
3392-2956

Leonardo, Ana, Telma, José Antônio, Jairo, Rubens e Carolina na Academia 40+

Luis Felipe, Vitória, Mirela e Victória, alunos do 2º 
ano do Ensino Médio, Unidade I, do Colégio Meta em 
atividade no laboratório na aula de Biologia

Iris, Gustavo e Letícia, alunos do 2º ano do Ensino 
Fundamental I , Unidade I, do Colégio em apresentação 
sobre cuidados e prevenções do Coronavírus

Edson Benedito Precoma, João Carlos Rosa, Ana Paula Precoma e Ana Clara Precoma Miguel, no lançamento 
dos Uniformes do Campeonato de Minicampo

Wesley Ometto, Paloma Procópio, Vinicius Firmino e 
Vinicius Procópio equipe da Probos Imóveis

O Secretário Municipal de Esportes de Indaiatuba 
Marcos Antônio de Moraes e o patrocinador máster 
de 2020 - representando as Óticas Carol - Sérgio 
Renato Elias

Minnie no banho e tosa da Clinica Bicos e Focinhos, 
A Clínica atende animais de pequeno e grande 
porte,animais silvestres,aves e animais exóticos. Ligue 
(19) 3835-7750  para consultas,vacinas,cirurgias,laser 
terapia,odontologia,exames e banho e tosa.
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Aquela sugestão que tem gostinho de almoço na casa da 
vovó: Talharim ao sugo com filé mignon à milanesa, só no 
Grenelle Gastro Pub neste sábado. Vá deliciar a partir das 
11:30. Avenida Conceição, 250. Fone: (19) 3834-4802

Henrique saboreando a maravilhosa costela do restaurante 
Kostela do Japonês 

A Duas Rodas deseja à todas mulheres um Feliz Dia

A Nova Loja

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

Casamento de Edilane e Julio Cesar. É a A Nova Loja 
homenageando seus clientes

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

Grenelle Gastropub

Daniela da Clínica Bicho Amigo, com Vênia, Jeferson e o 
lindo Billy em consulta com a Dra. Sueli

Clínica Bicho Amigo

Duas Rodas

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

Mr. Roof

O casal Felipe e Debóra no restaurante Kostela do Japonês 
essa semana

Adelaide Decorações
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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

Polpetone Gratinado do Simetria Restaurante

Caros leitores, para esse final de semana eu vou sugerir a vocês o deli-
cioso Polpetone Gratinado. O surgimento do polpetone se deu por volta do 
século XV e nasceu do aproveitamento das sobras de carne. A palavra origi-
na do latim “pulpa” que quer dizer “sem osso”. Na Itália, devido a praticidade 
do seu preparo, era fácil de encontrar em diversos cantos do país, onde pre-
paravam pequenos cozidos com molho “polpeta”, ou também grandes bolos 
de carne que podiam ser fritos ou assados.

No Brasil, a receita mais difundida é a recheada com queijo, frita e ser-
vida com molho de tomate. Aqui no Simetria Restaurante eu gosto de mistu-
rar dois tipos de carnes ou até mesmo três. Confira a receita:

Ingredientes
700g de carne bovina moída (patinho ou alcatra)
300g de carne suína moída (panceta ou lombo)
100g de pão esfarelado (italiano ou de forma)
2 ovos
100g de queijo parmesão
1 dente de alho picado
Salsa picada ou mistura de alecrim, salsa e manjericão a gosto
50ml de azeite de oliva
Sal e pimenta a gosto

Ingredientes para empanar
2 ovos 
300g de farinha de trigo
300g de farinha de rosca
Ingredientes para gratinar
1l de molho de tomate fresco
300g de parmesão ralado

Modo de preparo
Misture todos os ingredientes, divida a mistura em seis partes e forme 

bolas. Empane a mistura com a farinha de trio, ovo e a farinha de rosca;
Frite por imersão, coloque em um refratário e cubra com o molho de 

tomate. Coloque no forno, com fogo alto por cerca de 15 a 20 minutos e 
tome cuidado para não ficar muito tempo no forno e passar do ponto da 
cocção da carne.

Bom Appetit!

Os amigos Ricardo e Daniel almoçando no Cintra 
Restaurante essa semana

O sorridente Gustavo após degustar as delícias do 
Restaurante Jirau

Quem aniversariou no último dia 29/02, com uma linda festa 
no Buffet Villa Jujuba foi Giovanna completou-se 4 aninhos

Natalia Lopes preparando mais um MEGA LOIRO

Willian Alves dos Santos e Fernando Virgili Floriano 
Machado no lançamento dos Uniformes do Campeonato 
de Minicampo

Dona Helena Longatti Larangeira completou 84 primaveras no dia 02/03! Que venham muitas outras, com saúde e 
disposição para passear bastante como a senhora sempre gosta! Parabéns!
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Celma da Clínica Adora é cliente e parceira da Água de Ibira, 
do nosso cliente Aquamarine que fica na Av. Conceição, 
225, Vila Castelo Branco

Chegando mais um cliente no Mais Expressão a  VJ 
Contábil, uma empresa de prestação de serviços cujo 
principal objetivo é o suporte aos clientes, nas áreas de 
Contabilidade, Fiscal e Folha de Pagamento. Seja muito 
bem vinda Vanessa e sucesso

No Armazem dos Sabores você encontra uma linha 
completa de produtos a granel, como este que a Letícia 
esta apresentando.  Um deliciosooo mix de vegetais.São 
chips de vegetais desidratados (cenoura, batata doce, 
vagem, berinjela). Vocês precisam conhecer, fica na 
Avenida Engenheiro Fábio Roberto Barnabé 3.917 quase 
em frente ao Barco. O telefone (whats) para contato é o 
(19) 99960-0906

O Studio Camila Mancini está chegando para abalar 
Indaiatuba, com tratamentos diferenciados como o 
tratamento de estrias da BODYSTRIL, e muito mais,  seja 
muito bem vinda ao Mais Expressão Camila, e desejamos 
muito sucesso

Dr. Bruno Acharezzi da DRBA no curso de Acupuntura 
estética com a Dra. Maria Assunta Yamanaka Nakano 
Dermatologista e Especialista em Acupuntura pela AMB. 
A DRBA sempre se atualizando para melhor atender seus 
clientes. Parabéns Bruno e Rebeca

Nossa cliente Rozimeire Trevizan esta aos cuidados da 
excelente profissional Angelica Mariano Terapeuta Capilar, 
no Studio Camila Mancini você vai encontrar a Angelica e 
seus tratamentos para cuidar da saúde dos seus cabelos 
e todas as patologias do couro cabeludo

A Sofi inaugurou no dia 28/02, com um cardápio bem 
variado de Pizzas,  Lanches e Comida Árabe que agradou 
a todos que estiveram presentes,  a Sofi fica na na Avenida 
Presidente Kennedy, 723. Parabéns Jamil o Mais Expressão 
deseja muito sucesso

Silbene Ribeiro da Horus Conservação Patrimonial, foi 
a ganhadora do sorteio do nosso programa Expressão 
no Ar, e foi aproveitar e saborear as deliciosas pizzas da 
Torrelaguna
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 887

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –
CA03146  CASA 02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, BANHEIRO, LAVAN-
DERIA, QUINTAL, E 01 VAGA DE GARA-
GEM COBERTA. ACEITA FINANCIAMEN-

TO. DOCUMENTAÇÃO OK.
R$ 250.000,00

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

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, SALA. 

GARAGEM PARA 02 CARROS
R$ 260.000,00

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

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

COZINHA, GARAGEM PARA 02 CAR-
ROS. ACEITA PERMUTA  NA CIDADE DE 

INDAIATUBA.
R$ 265.000,00

OPORTUNIDADE 

JARDIM SANTA RITA – CA03187
SOBRADO COM 216 M² DE AREA 

CONSTRUIDA.
03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 SUITES, 
SALA DE ESTAR E JANTAR, COZINHA, 

LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM PARA 
02 CARROS, COM AMPLA AREA DE 

JARDIM .
R$ 279.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE 
LANÇAMENTOS 

TERRENOS EVIDÊNCIAS  
333,95 M² 

R$ 200.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

LANÇAMENTO – TE1111 – DIN - DISTRI-
TO EMPRESARIAL

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

RECREIO CAMPESTRE -VIRACOPOS TR 
000009 TERRENO 999 M²

R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

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

R$ 200.000,000 + R$ 250,00 (CONDOMI-
NIO) + R$ 50,00 (IPTU)

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

01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 200.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 

COZINHA, AREA DE SERVIÇO SEPARA-
DA DA COZINHA, 01 WC, E UMA VAGA 

DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

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

R$ 240.000,000 

CENTRO – AP00951
01 DORMITÓRIO, SACADA, SALA, 

COZINHA, WC, GARAGEM.
TODOS OS COMODOS COM ARMÁRIOS 

PLANEJADOS.
R$ 240.000,00 

VENDA CASAS 

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

WC, AREA DE LAZER.
AREA DO TERRENO 250M²

R$ 110.000,00

BAIRRO CAMINHO DA LUZ – CA03162
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 
WC, GARAGEM, QUINTAL, AREA DE 

SRVIÇO. R$ 140.000,00

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

PARA 02 CARROS.
R$ 160.000,00

JARDIM COLIBRI – CA03202
01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, GA-

RAGEM, AREA DO TERRENO 150M²,
AREA CONSTRUIDA 50 M².

R$ 196.000,00

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

VENDA APARTAMENTOS  

JARDIM MORUMBI – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC 

, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$132.000,00 .

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

ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA.
R$ 150.000,000 + R$ 40,00 

(CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEIRO, 

COZINHA. SEM GARAGEM
R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 355,00 

+ IPTU R$ 55,00

CENTRO – AP00956
02 DORMITÓRIOS, COM GUARDA ROU-
PA EMBUTIDOS, SALA, COZINHA ,WC, 

AREA DE SERVIÇO.
SEM  GARAGEM.

R$ 150.000,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM.
R$ 165.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – AP00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 159.600,00 + CONDOMINIO DE R$ 

200,00

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA COZI-

NHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00

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

E GARAGEM
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

BANHEIRO, 01 VAGA
R$ 175.000,000 + R$ 313,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 54,00 (IPTU)

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

R$ 190.000,000
 

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

WC, GARAGEM. R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 PLANE-
JADO, SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,01 VAGA COBERTA.

VILA MARIA HELENA – AP00539
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE 

COM ARMÁRIO, SALA, WC, VARANDA 
GOURMET, COZINHA COM ARMÁRIO, 

AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE GARA-
GEM. R$ 1.100,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

JARDIM SANTIAGO – AP00955
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, 02 WC, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, AREA GOURMET, COM  

CHURRASQUEIRA, GARAGEM PAR 
02 CARROS. R$ 1.100,00 + COND. R$ 

348,00 + IPTU R$ 106, 53.

SEVILHA/BELVEDERE – AP00960
APARTAMENTO NOVO, PRIMEIRA 

LOCAÇÃO COM 03 DORMITÓRIOIS,
SENDO 01 SUITE, 02 DORMITÓRIOS 
COM MÓVEIS, SALA, COZINHA COM

MÓVEIS, ÁREA DE SERVIÇO E VARAN-
DA, CHURRASQUEIRA, 01 VAGA 

DE GARAGEM DESCOBERTA.
R$ 1.200,00 + CONDOMÍNIO  R$ 380.00

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 
AMERICANA, VARANDA, WC, 02 VA-
GAS, . R$ 1.300,00 ( INCLUSO COND. 

E IPTU).
JARDIM TROPICAL – AP0000 – EDIFI-
CIO VANDO 02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, WC, 01 VAGA DE GARAGEM. 
R$ 1.300,00 COM CONDOMÍNIO E IPTU 

INCLUSO

CENTRO – EDIFICIO VERONA - AP00964 
KITNET MOBILIADO R$ 1.300,00 – IN-

CLUSO CONDOMINIO E IPTU

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DORMI-

TÓRIO, 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 SERVI-
ÇO, 02 VAGAS R$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, 02 VAGAS  NA GARA-
GEM. R$ 1800,00 + CONDOMÍNIO R$ 

520,00 + IPTU R$ 113,00

JARDIM POMPEIA – EDIFICIO FELICITÁ 
– AP0000 03 DORMITORIOS, SENDO 01 
SUITE, TODOS OS DORMITORIOS COM 

ARMARIOS,
SALA, COZINHA COM ARMARIOS, 02 

WC, 02 VAGAS DE GARAGEM COBER-
TAS. R$ 2.000,00 + CONDOMINIO R$ 

550,00 + IPTU R$ 112,00

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)

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA

LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 
COMERCIAIS NO DISTRITO

SALAS DE  29,43 M² ATÉ 368,26 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 2.000,00

CENTRO – SA0001
SALA COMERCIAL COM 40M°

R$ 800,00 + IPTU R$55,00

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

R$ 900,00 + IPTU

VILA BRIZOLA – SL00375
SALÃO COMERCIAL DE 50 M², COM 01 

WC. R$ 900,00 + IPTU

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

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 )

JARDIM AMÉRICA – CA03125
01 DORMITÒRIO, SALA, COZINHA, WC, 
AREA DE SERVIÇO E VAGA DE GARA-

GENR$ 800,00. + IPTU

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM SALA, 

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

R$ 850,00

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

SALA, COZINHA, WC ,
AREA DE SERVIÇO, 

VAGA PARA 02 CARROS.
R$ 1.000,00 + IPTU R$ 70,00

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

BAIRRO MARIA HELENA – CA03200
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 02 

WC, SALA, COZINHA, GARAGEM.
R$ 1.800,00 + IPTU R$ 112,00

BAIRRO MARIA HELENA – CA03201
03 DORMITORIOS, SENDO  01 SUITE, 
SALA, COZINHA, 02 WC, VAGA  PARA 

02 CARROS. EDÍCULA COM 01 DORMI-
TORIO, WC.

R$ 1.800,00 + IPTU R$ 153,00

CONDOMÍNIO MONTREAL – CC0000
03 SUITES,  SALA 02 AMBIENTES, CO-

ZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, AREA 
DE SERVIÇO,

02 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.800,00 + COND. R$ 168,00 + IPTU 

R$ 113,00

JARDIM PAU PRETO – CA0000
SOBRADO COM 04 DORMITÓRIOS, 

SENDO 03 SUITES,02 SALAS, 
COZINHA PLANEJADA, 

02 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.800,00 + IPTU 

VILA NOVA – CA03088
CASA PARA FINALIDADE COMERCIAL, 

COM 05 QUARTOS, 04 BANHEIROS, 
03 SUITES, SALA, COZINHA, AREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 02 

CARROS.
R$ 4.500,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 SUITES, 

10 BANHEIROS, SALA DE ESTAR, 
SALA DE JANTAR AMPLA, COZINHA, 

LAVANDERIA, ÁREA GOURMET, JACU-
ZZI, ACADEMIA, SALÃO DE JOGOS, 

SAUNA, ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 
HOME THEATER. PISCINA COM DUAS 
CASCATAS, PEIXES ORNAMENTAIS, 

GARAGEM PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATIZADOS E COM 

SOM. R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

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

VAGA. R$ 900,00 + 240,00  CONDOMINIO 
+ IPTU R$ 54,00

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

WC, GARAGEM, AREA DE 
LAZER COMPLETA, PORTARIA 24 

HORAS. R$ 900,00 + CONDOMINIO R$ 
280,00 + IPTU R$ 60,00

CECAP – AP00953
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE 

GARAGEM. R$ 1000,00 ( INCLUSO 
COND. E IPTU).

LOCAÇÃO OU VENDA AP00963 - APARTA-
MENTO PÁTIO ANDALUZ - 03 DORM (01SUÍ-
TE) SALA, COZINHA PLAN, A.S, BANHEIRO, 
2 VAGAS - LOCAÇÃO R$ 2200,00 INCLUSO 
COND E IPTU  VENDA R$ 480.000,00

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

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

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



B2 Imóveis

CA08642 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 
90 m² - 3 dormitórios (1 suíte), WC social, sala para 2 
ambientes, lavabo, cozinha planejada e área gourmet 
com churrasqueira e 2 vagas de garagem sendo 1 co-
berta. Condomínio com área de lazer completa e por-
taria 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 
ambientes, cozinha planejada, despensa, lavanderia, 
churrasqueira, 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 Am-
bientes (estar e jantar), cozinha, lavanderia e garagem 
p/ 02 autos descoberta. R$ 300.000,00 (ESTUDA PAR-
CELAMENTO 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, Chur-

rasqueira em Alvenaria, Sistema de Câmeras de Segu-
rança, Portas e Janelas de Alumínio marca Sassazaki;, 
sistema de Aquecimento de água por Energia Solar, 
ótimo acabamento, próximo ao parque ecológico, 
hospital, supermercados, fácil acesso para o distrito 
industrial. R$ 550.000,00.

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

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 - (ESTUDA 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 pla-
nejada integrada a área gourmet com churrasqueira, 
cooktop e coifa e 2 vagas de garagem sendo 1 cober-
ta. Condomínio com área de lazer completa e portaria 
24 horas. R$ 495.000,00.

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 churrasqueira, 
garagem para 02 autos, excelente localização, condo-
mínio com infraestrutura em área de lazer completa. 
R$ 562.000,00

LOCAÇÃO

APC00039- AT 400,00 m2 - AC 300,00 m2 - CIDADE 
NOVA I - Casa térrea com 6 cômodos e 2 WC, quinta, 
Edícula com Lavanderia, Cozinha e 2  amplos cômo-
dos, entradas laterais, Garagem coberta para 2 carros 
e 1 descoberta, Varanda, excelente localização  para 
clinica ou  escritório. R$ 4.000,00 + IPTU

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

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, lavande-
ria coberta, vaga apenas para moto. R$ 900,00 incluso 
iptu

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



B3Imóveis

TR01096 – 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 Dormitório, 
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$ 195.000,00.

CA04039-CASA A VENDA , INDAIATUBA -  03 dormitórios, salas com 
2 ambientes,cozinha com planejados, cooktop, churrasqueira, vaga para 
02 autoa/t 150 metros,a/c 104 metros R$ 465.000. 00. Estuda permuta 
somente Cond. Park Real

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 Dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço, não possui garagem.  R$850,00+IPTU.

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

CA03409 – CASA – JD PAULISTA II - 02 Dormitórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço e garagem 01 vaga.- R$1.100,00 Isento de IPTU.

CA01943 – CASA – JD MORADA DO SOL - Casa com 01 dormitório, cozi-
nha, banheiro, lavanderia e garagem para 01 carro. - R$ 600,00 00 Isento 
de IPTU.

AP00522– KITNET – JD ADRIANA  01 dormitório, 1 Sala/ Cozinha conju-
gada, 1 WC, Área de sevriço. Aproxim. 35 M², 2º andar sem elevador. SEM 
vaga de garagem, e NÃO é permitido animais, fácil estacionamento público, 
- R$ 700,00 00 +  IPTU.

CA03373– KITNET – JD ADRIANA  - 1 dormitório, 1 banheiro, 1 vaga 50,00 
M² construída, 60,00 M² útil- R$ 700,00 + IPTU.

CA004011-  CASA- JARDIM MORADA DO SOL - 1 dormitório, 1 sala, 1 
banheiro, entrada p/ moto - 60,00 M2 construída, 60,00 M2 útil - R$780,00

IMÓVEIS PARA VENDA

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, 
churrasqueira e portão eletrônico.
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms, sala, coz, wc, salão comercial na frente, garagem 
descoberta para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, 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, cozinha, dispensa, 
banheiro e lavanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 
lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicio-
nado, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, 
cozinha, lavanderia, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.

  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, sendo 1 suíte, sala 
de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem 
coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$600 MIL – 3 dorms (1st com armários), sala, coz com armá-
rios, 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 chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com 
casa em condomínio ou apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com ar 
condicionado e 1 com armários, sala de estar com sanca, cozinha planejada, lavanderia, 2 
banheiros 1 com aquecedor solar, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros.  
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 
banheiros e garagem coberta para 1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com 
ar condicionado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, 
garagem para 2 carros e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, inter-
fone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, 
carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil
CA404 – JD. ESPLANADA – R$750 MIL – 4 dormitórios, sendo 2 suítes, sala te TV, sala 
de jantar, cozinha americana planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem descoberta para 
2 carros, e edícula. Possui quintal, área gourmet e portão eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavan-
deria, 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 close-
t),sala de estar  com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc 
de empregada, dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 
carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com 
coz, lavabo, lavanderia, área gourmet, piscina, 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 ba-
nheiros, 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 carros sendo 2 cobertas. Possui 
área gourmet integrada com cozinha e área de serviço, piscina, banheiro social externo, 

aquecedor solar, quintal com gramado e canteiro.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suí-
te, 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.
CA403 – VILLA ROMANA – R$1.200.000,00 – Sobrado com 4 dormitórios. Sendo os 4 suítes 
e 1 suíte com closed, 1 banheiro, roupeiro e sacada. Sala de jantar, sala de TV, sala de estar, 
lavabo, hall de entrada, varanda, cozinha planejada, lavanderia, dispensa e garagem para 2 
carros. Possui ar condicionado, quintal, edícula, zelador, piscina, churrasqueira, campo de 
futebol, sauna e aquecedor solar.
CA311 – DONA LUCILLA – R$920 MIL – 3 dormitórios, sendo os 3 suítes e 1 suíte com 
closed. Roupeiro, 2 banheiros, ar condicionado e aquecedor solar. Sala de estar, sala de TV, 
sala de jantar, 2 lavabos, cozinha americana, lavanderia, garagem para 4 carros e edícula. 
Possui piscina, churrasqueira, campo de futebol e quintal. Estuda-se financiamento e terreno 
como parte de pagamento.
MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de 
TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasquei-
ra. Estuda-se Permuta e Propostas.                                                                                                             
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar 
condicionado, aquecimento solar e coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de 
futebol, sala de ginástica, salão de festas e playground.                                                                                            
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, 
sala, cozinha planejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quin-
tal e churrasqueira com área gourmet.                            
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 
banheiro, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                       
CA322 – CONDOMINIO MONTREAL – R$630 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 
suíte, 1 banheiro, sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 
carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$525 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 
1 banheiro, sala de TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 
carros e edícula. Possui ar condicionado, aquecedor solar e churrasqueira.  

 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, banheiro e garagem coberta 
para 2 carros.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banhei-
ro, piso frio,1 vaga de garagem comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitó-
rios, sala de estar, sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasquei-
ra e campo de futebol. Possui portão eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, 
sendo 1 suíte, cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e gara-
gem coberta para 2 carros. Edifício possui elevador e portão eletrônico.

 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

TE45 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$380 MIL – 490 m²
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.
TE44 – CONDOMINIO TERRAS DE SANTA – SALTO – R$190 MIL – 1020m².
Aceita permuta com casa ou apartamento de maior valor. Paga a diferença.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita 
permuta com casa na região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada 
de 25 m². Aceita permuta com terreno de menor valor.

 CHACARAS E SITIOS
 
SI909 – JD. TROPICAL – R$650 MIL – 2 dorms, sala, coz, dispensa, casa de caseiro, chur-
rasqueira, 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, fo-
gão 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 cô-
modos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

 IMÓVEL COMERCIAL

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
CENTRO – R$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
CIDADE NOVA – R$1000,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro.
JD. MORADA DOS SOL – R$ 900,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem 
para 1 carro. 
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, quartinho nos fundos 
e garagem coberta para 2 carros. 
JD. MORADA DO SOL – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. COLIBRIS – R$1000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$700,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro e garagem para 
1 carro. 
PQ. RESIDENCIAL INDAIÁ – R$ 1320,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, com porta balcão 
para área de luz, cozinha, sala, banheiro, lavanderia e garagem. 

APARTAMENTOS

VILA FURLAN – R$ 1300,00 – 2 dormitórios (1 c/armário), sala, cozinha planejada com 
fogão, wc, lavanderia planejada e garagem. 
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, banheiro 
social, banheiro de empregada e garagem.
CECAP – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 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.
CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e grade.

SALAS

JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS R$1980,00 – área de saú-
de já funcionando, piso porcelanato, ar-condicionado, pia, espaço para esterilização, salas 
com wc privativo. Incluso: secretária, água, luz, telefone, IPTU. Fácil estacionamento.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.

TERRENOS

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



B4 Imóveis

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OFERTA 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 vagasR$ 550.000,00
CA00229-JD. EUROPA-3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas. .............R$ 348.000,00
CA00245-JD. VILLA SORIANO-2 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. R$ 320.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ...........R$ 276.000,00
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
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas  R$860.000,00 

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep . c/ piscina . ................ 
........................................................................................................R$ 980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta .............. 
........................................................................................................R$ 650.000,00   
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
TE00194-PARADISO 420M ..........................................................R$ 425.000,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370m. ........................................................R$ 296.000,00
TE00082-JARDIM EUROPA 250M ...............................................R$ 200.000,00
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
TE00191-PARK COMERCIAL-458,82  .........................................R$ 270.000,00
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$ 1.390.000,00
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$ 2.300,00+iptu
CA00238-JD ALPES SUÍÇO- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagasR$ 2.500,00+iptu

CA00248-JD GUANABARA-03 dorms +dep 2 vagas ............R$ 3.800,00+iptu
CA00249-CENTRO-03 dorms + dep. Comercial .....................R$ 1.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00117-MARIA DULCE-03 suítes 01 master +dep 04 vagas ..R$ 6.000,00+com+iptu
CA00015-AMISTALDEN-03 suítes c/ closet+dep 04 vags. ..R$ 5.500,00+cond+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes +dep  04 vagas ...R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00207 PANORAMA- 4 suítes + dep + 02 vagas .....R$ 4.000,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador.  ............................. 
.........................................................................................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00074-RESIDENCIAL DAS FLORES- 03 dorms+dep 02 gagas .................... 
.........................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga. ..................... 
.........................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00075-PÁRIO ANDALUZ-02 dorms c/ suíte + dep 02 vagas ......................... 
.........................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas. ...................... 
.........................................................................................R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00051-CENTRO - 02 dorms +dep. ..................................R$1.200,00 incluso
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas ........................ 
. ........................................................................................R$ 3.000,00 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
SL00023-CENTRO-50MTS. .....................................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS. .......................................R$ 1.400,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS. ......................................................R$ 900,00+ iptu
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR. .....................R$ 950,00+iptu
SA00010- 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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OFERTA PÚBLICA 
 ALIENAÇÃO JUDICIAL.
RESPONSÁVEL, PERITO 

JÚLIO CÉSAR CARDOSO, 
CRECI-SP 52891-F

Ed. Comercial Vértice. Rua Pedro Gonçalves n- 1400, centro In-
daiatuba. Propostas a partir R$ 172.990,00, sala final 6. Estuda par-
celamento. Sinal e ate 30 x. Processo: 0007992-20.2018.8.26.0248

Sobrado - Rua Aldomir Lins de Souza Lima, 283 - Vila Aeroporto 
I - ITU. Propostas a partir de R$ 252.990,00, estuda parcelamento. 
Sinal e ate 30 x.Processo: 0169900-07.2008.5.15.0018

Sobrado – Condômino Portal de Itu. Rua. Alameda Dos Paus – 
Brasil. Propostas a partir de R$ 599.000,00, estuda parcelamento. 
Sinal e ate 30 x. Processo: 0011495-23.2015.5.15.0018

Casa Próximo Shopping - Rua Professora Maria Salete de Cas-
tro Marmo n 300 – Itu. Propostas a partir de R$ 199.000,00, estuda 
parcelamento. Sinal e ate 30 x. Processo: 0011495-23.2015.5.15.0018

Obs: Descrição detalhada do bem e do processo e 
condições disponíveis para consultas no site de divulgação; 

www.alienacaojudicialdebens.com.br
Maiores informações fone: 19 – 983632151. Whatsapp.

Atenção Sr, doutores Advogados, Procuradores 
PGM - PGE – PGFN e Promotores, fulcro no Art 

880, ncpc, na expropriação não tendo Adjudicação, 
requeira “Alienação Por Iniciativa Particular ”.
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Arquiteta Caçamba Cartuchos

Eletricista

Lava Rápido

Comunicação Visual

Decoração

Jóias Manutenção e Reformas
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet

Pousada Projetos e ContruçõesMecânica

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos
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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

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

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

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

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

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

ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Ex-
periência em manutenção mecânica e assistência 
técnica de máquinas de alta pressão no segmento de 
lavadoras. Desejável Técnico em Mecânica.

AUXILIAR DE IMPORTAÇÃO – Desejável Supe-
rior completo ou cursando em Administração ou 
Comércio Exterior. Pacote Office. Experiência em 
despachante aduaneiro. 

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

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

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

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

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

INSPETOR DE QUALIDADE – Experiência nos 
instrumentos de medição: Paquímetro, Micrômetro, 
Súbito e Rugosímetro. Experiência em Operar má-
quina de medir tridimensional.

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

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

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

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

ZELADOR – Experiência na função. Ensino funda-
mental. Residir em Indaiatuba.

Atendente de lanchonete 
(PCD) – 1 vaga

Atendente de lanchonete – 2 vagas
Atendente de loja (PCD) – 1 vaga
Auxiliar de confeiteiro (a) – 1 vaga
Auxiliar de contabilidade – 1 vaga

Auxiliar de corte/confecção – 1 vaga
Auxiliar de cozinha – 7 vagas

Auxiliar de enfermagem – 1 vaga
Auxiliar de escrituração fiscal – 1 vaga

Auxiliar de limpeza – 1 vaga
Carpinteiro (a) – 1 vaga

Chapista de lanchonete – 2 vagas
Colorista – 1 vaga

Comprador (a) – 1 vaga
Costureiro (a) – 1 vaga

Cozinheiro (a) – 2 vagas
Cuidador (a) de idoso – 1 vaga

Empregada (o) doméstica (o) – 1 vaga
Encarregado (a) 

de supermercado – 1 vaga
Fresador (a) – 1 vaga

Lavador (a) de carros – 1 vaga
Manobrista – 1 vaga

Mecânico (a) de
 ar-condicionado – 1 vaga

Mecânico (a) de automóvel – 1 vaga
Mecânico (a) de máquinas 

pesadas – 1 vaga
Mecânico (a) eletricista 

de auto – 1 vaga
Montador (a) de estruturas

 metálicas – 1 vaga
Montador (a) de móveis 

de madeira – 1 vaga
Motorista de caminhão – 3 vagas

Oficial de manutenção predial – 1 vaga
Operador (a) de estação de tratamento 

de água e efluentes – 1 vaga
Operador (a) de rolo 

compactador – 1 vaga
Passadeira (o) de peças – 1 vaga

Pintor (a) industrial – 3 vagas
Projetista de móveis – 1 vaga

Promotor (a) de vendas – 2 vagas
Recepcionista atendente – 1 vaga
Recepcionista bilíngue – 1 vaga

Serralheiro (a) – 2 vagas
Soldador (a) – 1 vaga

Supervisor de cozinha – 1 vaga
Técnico (a) de enfermagem – 2 vagas

Técnico (a) de 
impressora – 1 vaga

Técnico (a) de 
manutenção industrial – 1 vaga

Torneiro (a) mecânico (a) – 1 vaga
Vidraceiro (a) – 1 vaga

Vigilante – 1 vaga



B14 Classificados

classificados

Casa venda Jd. Santa 
Rita - A.T 170m² A.C 
220m². Ótimo preço, so-
brado em um ótimo bairro 
próximo av. Conceição, 
03 dormitórios, (02 suí-
tes), sala, cozinha, amplo 
quintal com churrasqueira 
e garagem coberta R$ 
278.000,00 – Victor F.: (19) 
99698-2366
Casa Venda A.T 130m² 
A.C 120m² - Casa em 
excelente localização, pró-
ximo ao centro e ao lado 
do parque ecológico 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
a.s, 2 banheiros, mais um 
cômodo externo e gara-
gem p/02 carros coberta 
R$ 300.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698-2366
Casa Venda Mercedes 
- 03 dorm, sala, copa, 
cozinha, wc, churrasquei-
ra e edícula , quintal e 4 
vagas r$ terreno 360m² R$ 
450.000,00 Zilda F.:(19) 9 
9130.3602
Casa em Capivari - Ven-
da 01 dorm,sala, cozi-
nha, 2wc, área de lazer 
R$110,000,00 Zilda F.: 
(19) 9 9130.3602
Casa Jd. Itamaracá- Ven-
da 03dorm, sala,coz,a,s, 2 
vagas r$ 320.000,00 Zilda 
F.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Adriana – Venda 
02 dorm, sala, cozinha,2 
banh, a.t 150, 2 vagas, per-
muta por carro ate 30mil e 
apto. R$ 290.000,00 Zilda 
f.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Olinda Venda 
- 03 dorm(1 suíte) sala 
02 amb, coz plan, quintal 
e garagem p/02 vagas r$ 
450.000,00 Zilda F.: (19) 
9 9130.3602
Casas 2 dorms – Finan-
ciamento pela caixa ecô-
nomica do terreno e da 
construção – consulte-
-nos - - (19) 98254 7703 
/ (19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no Jd. 
dos Imperios - R$380 MIL 
- (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms no Jd. 
Morada do sol - R$290 
MIL - (19) 3885-4500 CRE-
CI 74.092
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 
74.092
Casa com 1 dorm na Vila 
Furlan - R$180 MIL - (19) 
98254 7703 CRECI 74.092

Sobrado à Venda Jardim 
América - 3 dorm. sen-
do 1 suíte, sala, cozinha, 
área de serviço, armários 
embutido garagem 3 carros 
R$ 560.000,00 F.: (19) 
98346-2299
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! Morada 
do Sol Rua: 50 - Casa 
de 02 dormitórios, sala, 
cozinha Americana, wc, 
lavanderia, garagem para 
02 autos + 02 cômodos nos 
fundos, em lote de 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$310.000,00. 
F.: (19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
CASA ALTO PADRÃO - 
Linda casa no Mason Du 
Park. Fino acabamento 
R$ 2.700.000,00 F.: (19) 
99166-8268
Casa 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 Esqui-
na – São Judas II (Elias 
Fausto) - 03 Dormitórios, 
sala de estar e TV, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem 05 vagas co-
bertas. - Área construída 
110m² - Terreno 200m² – R$ 
250.000,00 *Aceita permuta 
em residência em Indaiatu-
ba/SP do mesmo valor.  F.: 
(19) 3935-1413

CA03968 – Casa– JD. 
Nova Indaiá– 03 Dor-
mitórios, sala, cozinha 
planejada, banheiro, área 
de serviço e garagem 04 
vagas. + edícula, área de 
luz e mini jardim. - Área 
construída 156m² - Terre-
no250m² - R$ 375.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CA03842 – Casa – Park 
Real - 03 dormitórios sen-
do 1 suíte, Sala, Cozinha 
Americana,1 banheiro, 2 
vagas sendo uma coberta. 
Condomínio com Salão de 
festas, Quadra poliespor-
tiva, Playground, Portaria 
e segurança. - Área cons-
truída 105m² - Terreno 150 
m² - R$ 400.000,00.  F.: 
(19) 3935-1413
CA03404– Casa – JD. 
Res. Dona Lucilla - 03 
suítes sendo 01 master c/ 
closet e 02 lavatórios, sala 
de estar e jantar com pé 
direito alto, cozinha ame-
ricana c/ ilha e armários 
embutidos e mesa para 
refeição, espaço gourmet 
com churrasqueira c/ coifa 
de inox, e armário embuti-
do, paisagismo, 04 vagas. 
(preparado para aqueci-
mento solar e ar condi-
cionado). Condomínio c/ 
infraestrutura subterrânea, 
salão de festas, quadra, 
piscina adulto, infantil, 
playground, minicampo 
de futebol, segurança 24 
h. – R$ 920.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
CA03873 – Casa – Resi-
dencial duas Marias - 04 
suítes, sendo 01 master 
com closet, sala estar jan-
tar c/ pé direito alto, cozi-
nha americana com ilha 
com planejados, espaço 
gourmet com churrasquei-
ra com coifa de inox, jar-
dim de inverno, preparado 
para aquecimento solar, 
garagem 04 vagas. Con-
domínio com toda infraes-
trutura: Salão de festas, 
piscina, playground, aca-
demia. - Área construída 
220m² - Terreno 360m² 
– R$ 1.250.000,00
Lindo Sobrado alto pa-
drão Vila Verde - Sobrado 
novo 4 dorms com uma 
suíte principal 40m² com 
sacada , Closet , armários 
planejados , escada em 
granito , ampla sala 40 
m², sala de jantar ,lavabo, 
cozinha com armários Pla-
nejados , área de serviço, 
quintal com churrasqueira 
coberta,  3 vagas. Área ter-
reno 280 m² ,área constru-
ída 230 m² Aceito   imóvel  
como parte de pagamento 
até 50 % do valor. Tratar    
pelo whats 19-995579761
Jardim Impérios Vila Itu 
– Casa 105m² terreno 
150m² Lote:12 Q.12. Óti-
ma localização, 3 dorm. 
1 suíte, wc social, sala, 
copa e cozinha. Área com 
churrasqueira, lavanderia, 
garagem 3 carros 1 cober-
ta, porcelanato, instalação 
de aquecimento solar e ar 
condicionado. Fachada 
alta, paredes internas com 
reboque, teto acartona-
do menos na lavanderia. 
Condomínio piscina, sa-
lão de festa, park infan-
til, academia etc. Preço 
R$430.000,00 Tel: (19) 
98716-9978 Proprietário
Vendo uma propriedade 
em São Paulo. Região 
de Santo Amaro -  Aveni-
da mais pavimentada em 
São Paulo. Com 8 linhas 
de ônibus, 4 agências 
bancárias, todos os tipos 

de comércio. Terreno com 
500m², 10 para Avenida, 
50 para fundo, viela sem 
saída, sendo 2 salão co-
mercial, 2 residencias na 
parte superior. No fundo 
terreno de 220m² para 
construir 2 sobrados. Pre-
ço R$ 2.500.000,00. Aceito 
propriedade em Indaiatuba 
valor até R$ 1.000.000,00 
F.: (19) 3318-0378
V e n d o  C a s a  L a u r o 
Bueno - 2 quartos, sala, 
copa, cozinha, 2 wc, ga-
ragem p/ 2 carros. Doc 
ok. De 250.000,00 por 
R$190.000,00 F.: (19) 
3016-1685 / (19) 98772-
5790
Vende-se 01 casa no 
Jd. Morada do Sol - Ga-
agem p/ 2 carros, portão 
eletrônico, sala, cozinha, 
banheiro, 02 quartos sendo 
1 suite na parte superior, 
lavanderia e 1 banheiro. 
Tratar com Antonio. Estuda 
troca por terreno como 
forma de pagamento F.: 
(19) 99735-5418
Vendo casa com salão 
comercial Bairro: Costa 
e Silva - a 30 metros da 
Rua: dos Indaiá, 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
quintal, garagem p/ 1 carro, 
com salão comercial de 
50m². Nos fundos edicu-
la com terraço, churras-
queira, e dois comôdos, 
terreno com 180m². Va-
lor R$320.000,00 OBS: 
O imóvel está alugado 
com renda mensal de 
R$1.500,00.  Doc:  OK 
Contato (19) 98288-1728 
WhatsApp.

 
Aluga-se 02 casas no 
mesmo terreno -  entra-
da de água e luz inde-
pendente, vagas para 03 
carros, sendo a casa da 
frente com 03 dormitó-
rios, sala, cozinha, copa, 
guarda roupas embutidos, 
lavanderia. Já na casa dos 
fundos com 1 dormitório, 
sala cozinha, banheiro. 
Locamos os dois imóveis 
para o mesmo locatário. O 
valor e R$2.500,00, pelas 
02 unidades, já incluso o 
IPTUS. Trabalhamos com 
01 Fiado. Direto com pro-
prietário Fone: (19) 99714-
4113 / (19) 3875-4550

 
Apartamento com 3 dor-
ms na Cidade Nova - R$ 
800 MIL - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apar tamento  com 3 
dorms na Cidade Nova 
- R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092

Apartamento com 3 dor-
ms no bairro Chácara do 
Trevo - R$370 mil - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092 
Apto á Venda no Centro 
- próximo antiga Rodovi-
áris 2 dorm. Sendo uma 
suíte, sala dois ambien-
tes. Armários embutidos. 
R$ 340.000,00 F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Venda Her-
cules Mazzoni - amplo 
apto 02 dorm., sala, cozi-
nha, a.s, 1 banheiro sem 
vaga. R$ 150.000,00  Zilda 
F.: (19) 9 9130.3602
Apartamento Venda Ci-
dade Nova - 03 dorm. 
plan, (1suíte) sala dois 
ambientes com sacada, 
coz plan. 3 wc, 1vaga R$ 
550,000 Zilda F.:  (19) 9 
9130.3602
Apartamento Belvedere 
Venda - 03 dorm com 
armários em 2, 1 suíte, 
sala, cozinha e area de 
serviço plan,1 vaga, vara-
da com churrasqueira R$ 
320.000,00 Victor (19) 9 
9698-2366
Apartamento Alto Pa-
drão, preço excelente- R$ 
320.000,00 cidade nova, 
prox a Av. Kennedy 03 
dorm com moveis (1 suíte). 
155m², 2 apto por andar. 
Valor do cond. R$ 1000,00. 
R$320.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698.2366
Apartamento Jd Morumbi 
- 02 dorm, sala, cozinha, 
a,s, e garagem excelente 
preço R$ 135.000,00 Victor 
F.: (19) 9. 9698-2366
CDHU Azul venda - 02 
dormitórios., sala, cozinha, 
a.s, banheiro 1 vaga. Qui-
tado. R$ 95.000,00 Victor 
F.: (19)99698-2366
AP00680 – Apartamento 
– JD. Morumbi– 2 dormi-
tórios, sala, cozinha com 
planejados, banheiro com 
armários, com 01 vaga de 
garagem. - Área 42,48m² 
- R$ 165.000,00. F.: (19) 
3935-1413
AP00600 – Apartamen-
to – Jardim Alice- 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem para 01 carro. 
- Área construída 52m² - 
R$ 192.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Vendo AP 3 dorm no Ver-
tentes do Itaici - Chácara 
do Trevo. 2 vagas cober-
tas, 85 m2 de área util. Mó-
veis planejados na cozinha 
e banheiros. R$340.000 
a vista ou aceita permuta 
com terreno no cond. Re-
sidencial Dna Lucilla, Duas 
Marias ou Maria Dulce. 
Direto com o proprietário, 
19-98339-7316
Premium Residence - 03 
dormitórios c/ suíte. Sala, 
wc social e cozinha, 02 
vagas F.: (19) 99166-8272
Guarujá - 02 dormitórios 
c/ suíte, sala, cozinha e 
wc social. Aceita permuta 
F.: (19) 97423-3079
Vende - se apartamento 
condomínio Vila das Pra-
ças - Sendo 2 dorm., 1 wc, 
sala, copa, cozinha, lavan-
deria e garagem p/ 1 carro. 
Área de lazer com piscina, 
quadra de futebol, chur-
rasqueira e salão de fes-
tas. Valor R$ 225.000,00. 
Troco por apartamento na 
Praia Grande. Doc. OK. 
Aceito proposta F.: (19) 
99762-7708
Apartamento Palazzo 
Royale - centro, 100 m2, 
duas suítes, possibilidade 
3º. Dormitório, 2 vagas 
cobertas, rua candelária, 

próximo de comércio e 
serviços variados, próximo 
do parque ecológico, sol da 
manhã, vista linda apenas 
R$ 450.000,00 -   F.:(19) 
97412-0317 – CRECI 
C o n d o m í n i o  V i l l a g i 
Azaléia - apartamento 
com 3 dormitórios, 1 vaga 
na garagem, área de lazer 
(salão de festas, quiosque, 
quadra de society) F.: (19) 
99127-1799

 
Alugo apto na Praia 
Grande na Vila Guilher-
mina - à 50m da praia, 
para finais de semana e 
temporada. F.: (19) 99564-
4054
Locação Edíficio Maria 
Eliza - térreo, dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, 1 vaga de ga-
ragem. Endereço: apto 13, 
na Rua: Regente Feijó, 
329. Vizinho do Super-
mercado “CATO”. Ligar 
(19) 3875-0752. Falar com 
Ledyr
Aluga-se apto Ubatuba, 
Praia Grande - 1 - 2 - 3 
- 4 dormitórios todos com 
varanda gourmet. Frente 
p/ o mar Tratar Francisco 
(19) 3934-6299 / Sueli (19) 
99767-5590

 
Chácara à venda Vale 
do Sol - AT 1000 Metros 
AC.   100 3 dormitório 
sendo 1 suíte, Cozinha, 
área de serviço, piscina 
R$ 790.000,00 F.: (19)  
98346-2299
Sitio Estrada Mato Den-
tro  - Valor: R$ 2.500. 
000,00 F.: (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Sitio com casa de 2 dor-
ms no Jardim Tropical 
- R$650 MIL (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sítio em Piedade-SP - 
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios, 02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravidade,  
diversas árvores frutífe-
ras, play groud, a 12 km 
do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatu-

ba de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, barra-
cão, lago com peixes, tele-
fone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio Elias Fausto - 20.000 
metros R$ 300.000,00 F.: 
(19) 99166-8272
Recanto das Flores - com 
área gourmet lago e po-
mar 5.000 metros. Aceita 
permuta c/ chácara neste 
mesmo condomínio F.: 
(19) 99115-8368
Elias Fausto - 7 alqueires. 
Ótima topografia, porteira 
fechada F.: (19) 99166-
8272
Chácara Porteira de Fer-
ro - 3 dormitórios c/ suí-
te, sala, cozinha, piscina 
aquecida, churrasqueira 
F.: (19) 99721-0395
Vende-se Sítio - 15 al-
queires em Ubiratã-PR, 11 
km do centro, fácil acesso, 
bairro: Água Grande F.: 
(19) 99735-5418
Sítio na Bahia Venda/
Troca por imóvel em In-
daiatuba - Com 470.000m² 
equivalente a 20,00 alquei-
re, boa topografia, região 
sul da Bahia a 220km de 
Salvador pela BR 101. Si-
tuado na região do Vale do 
Jiquiriça, a 7km da cidade 
de Mutuipe. A propriedade 
fica a 4 km da BR 420 
no municipio de Mutuipe, 
e a 70km da cidade de 
Valença região de belas 
praias do litoral baiano 
com aeroporto operan-
do com voos da (Azul) 
aos sabados saindo de 

Viracopos em Campinas-
-SP. A propriedade esta 
distr ibuída em pasta-
gem, lavoura de cacau, 
outras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede 
nascente com água boa 
sendo preservada em 
três locais da proprieda-
de. Documento ITR OK. 
Opções para plantação 
de feijão, milho, mandio-
ca, café e outros. Isso em 
virtude da boa media de 
chuvas/ano na região e 
as nascentes existentes 
na propriedade. Valor 
R$ 300.000,00 Conta-
to F.:(19) 98288- 1728. 
WhatsApp

 
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150m2 – R$1060,00p/ 
m2 -escriturado. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Jardim Alice (único lote 
na rua) 125m2 – planís-
simo – R$1030,00 p/ m2 
– F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Condomínio London 
Park - lote de 300m2 por 
apenas R$180.000,00 
F. : (19)  99762-7997 / 
3935-3294
Terreno Maison Du 
Parc -  495m F.:  (19) 
99115-8368
Condomínio Portal de 
Itaici – Terreno de 360m² 
- R$ 300 MIL (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Condomínio Helvetia 
Park – Terreno de 490 m² 
-  R$380 MIL (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Maison Du Parc – 495 
m² F.: (19) 99115-8368
Terreno Comercial – Av. 
Conceição 700metros F.: 
(19) 99166-8272
EUROPARK -  Indus-
trial c/ 1000 metros R$ 
400.000,00. Aceita per-
muta c/ terreno em con-
domínio ou comercial. F.: 
(19) 97423-3079
Park Real - Terreno óti-
ma localização plano e 
compacto, a 30 metros 
da portaria, taxa do con-
domínio R$112,00 men-
sal. Preço R$155.000,00 
F.: (19) 98716-9978 pro-
prietário



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.LUIZA DE FIORI ROS-
SI com 96 anos, Viúvo 
(a)  Sendo filho (a) de 
ORLANDO DI FIORI e 
de ADELAIDE LOMBAR-
DI. Deixa Filho (s): LUIZ, 
CLAUDIO, WALDEMAR 
(MAIORES), JOSE (FAL), 
MARIA (FAL). Falecido (a) 
em: 14/01/2020, e Saepul-
tado (a) no CEMITÉRIO 
MEMORIAL PARQUE DA 
PAZ EM JUNDIAÍ-SP aos 
15/01/2020.

2.JANDIRA GONÇAL-
VES BERNARDES com 
88 anos, Casado (a) com 
GRACIANO GONÇALVES 
DE AGUIAR, Sendo Filho 
(a) de ANALIA FERREIRA 
BERNARDES e ELIZEU 
JOSÉ BERNARDES. Dei-
xa Filho (s): APARECIDO, 
CLEUZA, CLEUNICE, 
FRANCISCA, NEUZA 
(MAIORES), SINVALDO 
(FAL). Falecido (a) em: 
27/01/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO DE 
ALTO IRACEMA DE PACA-
EMBU-SP aos 28/01/2020

3.ANEDIO GARCIA TOS-
TA com 79 anos, Casado 
(a) com HELENA ALVES 
DOS SANTOS TOSTA, 
Sendo Filho (a) de JOÃO 
GARCIA TOSTA e MARIA 
PAULINA TOSTA. Deixa 
Filho (s): JANE, JOMAR, 
JUAREZ (MAIORES). Fa-
lecido (a) em: 30/01/2020, e 
Sepultado no CEMITÉRIO 
NA CIDADE DE TRÊS LA-
GOAS-MS aos 31/01/2020.

4.ALPIDIO TEIXEIRA com 
90 anos, Viúvo (a) de LAU-
RINDA ALVES FARIAS 
TEIXEIRA, Sendo Filho (a) 
de SIMIRA TEIXEIRA. Dei-
xa Filho (s): GILBERTO, 
AGUINALDO, GUIOMAR, 
EDNALDO, ZILDA, VANGI-
VALDO, FLORACI, COR-
NELIO, MESSIAS, JODALIA 
(MAIORES). Falecido (a) 
em: 03/02/2020, e Sepulta-
do (a) no CEMITÉRIO MUN.
JARDIM DO ÉDEN aos 
04/02/2020.

5.TEREZA APARECIDA 
MENDES com 69 anos, Ca-
sado (a) com MOISES AU-
GUSTO MENDES, Sendo 
Filho (a) de JOSE BARONI 
e ELIZA GENARI BARONI. 
Deixa Filho (s): RICARDO, 
ISRAEL (MAIORES). Faleci-
do (a) em: 04/02/2020, e Se-
pultado (a) no CEMITÉRIO 
MEMORIAL DA VIDA EM 
SÃO JOSE DOS PINHAIS 
aos 05/02/2020.

6.GRACIANO GONÇALVES 
DE AGUIAR com 86 anos, 
Viúvo (a) de JANDIRA GON-
ÇALVES BERNARDES, 
Sendo filho (a) de DIOLINA 
GONÇALVES DE AGUIAR 
e GRACIANO GONÇALVES 
DE AGUIAR. Deixa Filho 
(s): APARECIDO, CLEUZA, 
CLEUNICE, FRANCISCA, 
NEUZA (MAIORES), SIN-
VALDO (FAL). Falecido (a) 
em: 14/02/2020, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO DE ALTO 
IRACEMA DE PACAEMBU-
-SP aos 15/02/2020.

7.GERALDO PEIXOTO DE 
SÁ com 91 anos , Era Viú-
vo(a) de OLGA DE SOUZA 
SÁ sendo filho(a) de BRAZ 
PEIXOTO DE SÁ e ERME-
LINA CANDIDA DE OLIVEI-
RA.deixa filho(s): DONIZETI, 
PAULO, MARCELO (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
27/02/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
28/02/2020. 

8.HELENA EMIKO KA-
MIBAYASHI INACIO com 
58 anos , Casado (a) com 
ISAC INÁCIO sendo filho(a) 
de TEIZO KAMIBAYASHI e 
SHIZU KAMIBAYASHI.deixa 
filho(s): JULIANA 35, FELIPE 
32, CAMILA 21, Falecido em: 
27/02/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
28/02/2020. 

9.ADÃO MILTON MENE-
GARI com 70 anos , Casado 
(a) com IZABEL CRISTINA 
PIVOTTO MENEGARI sen-
do filho(a) de ORMINDO 
MENEGARI e GERTRUDES 
RINALDINI.deixa filho(s): 
RODRIGO 42, ROGERIO 
36, CAMILA 32, Falecido em: 
28/02/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
28/02/2020. 

10.MARIA GABRIELLI SE-
NONI com 98 anos , Era 
Viúvo(a) de JULIO SENONI 
sendo filho(a) de MIGUEL 
ANGELO GABRIELLI e 
ANGELA TERRIBILE.deixa 
filho(s): EDNA 72,ELIAN-
GELA 56, Falecido em: 
28/02/2020, e sepultado(a) 

no CEMITERIO MUNICIPAL 
DE BRAGANÇA PAULISTA 
-SP aos 29/02/2020. 

11.ANTONIA ZITA AM-
GARTEN TIOZZO com 
70 anos , Casado (a) com 
JOSÉ SILVIO TIOZZO sen-
do filho(a) de JOÃO AM-
GARTEN e ALDA ISABEL 
SIGRIST AMGARTEN.deixa 
filho(s): SANDRO,ALDA, 
ALICE (MAIORES), Faleci-
do em: 29/02/2020, e sepul-
tado(a) no HELVETIA aos 
29/02/2020. 

12.ANTONIO RODRIGUES 
DIAS com 94 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ELIZEU DIAS RODRIGUES 
e RAIMUNDA RODRIGUES 
DE SOUSA.deixa filho(s): 
MARIA ZELIA 60, Falecido 
em: 29/02/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 01/03/2020. 

13.APARECIDA CHAVES 
DE PINHO FERREIRA com 
59 anos , Casado (a) com 
RAUL ANIBAL FERREIRA 
sendo filho(a) de MASSE-
NAS XAVIER DE PINHO 
e DEJANIRA CHAVES DE 
PINHO.deixa filho(s): NAO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 29/02/2020, e sepulta-
do(a) no CREMAT.MEMO-
RIAL PARK SOROCABA SP 
aos 01/03/2020. 

14.CARLOS JOSE FAN-
GER com 76 anos , Era 
Divorciado(a) de NEUZA 
FURLAN sendo filho(a) 
de ANTONIO FANGER e 

AMABILE CANTELLI.deixa 
filho(s): ADRIANA,ELIA-
NA (MAIORES), Falecido 
em: 29/02/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
01/03/2020. 

15.MANOEL XAVIER DE 
OLIVEIRA com 80 anos , 
Era Viúvo(a) de TEREZI-
NHA ROSA DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de ANTONIO 
XAVIER DE OLIVEIRA e 
ANGELICA ROSA DE OLI-
VEIRA.deixa filho(s): DEVA-
NIR,ULISSES,NELCI,NE-
RI,REVELINO( MAIORES) 
OSVALDO (FAL), Falecido 
em: 29/02/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 01/03/2020. 

16.ELISA DA SILVA ROSA 
DE OLIVEIRA com 37 
anos , Casado (a) com 
ISAIS RAIMUNDO DE 
OLIVEIRA sendo filho(a) 
de JOAO ROSA e EVA DA 
SILVA ROSA.deixa filho(s): 

MIGUEL 03,ISABELLA 
05,EMILLY 08  ., Falecido 
em: 29/02/2020, e sepul-
tado(a) no MUNICIPAL DE 
SALTO SP aos 01/03/2020. 

17.GERONIMO PEREIRA 
BISPO com 81 anos , Ca-
sado (a) com MARIANA 
FERREIRA BISPO sendo 
filho(a) de JOAQUIM PE-
REIRA BISPO e MINERVI-
NA RITA DE JESUS.deixa 
filho(s): EDVALDO, ADELI-
TA (MAIORES) EVANGE-
LISTA ( FAL), Falecido em: 
01/03/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 02/03/2020. 

18.JOÃO XAVIER DE 
OLIVEIRA com 85 anos 
, Era Viúvo(a) de SUNTA 
SARTORI DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de JOSE DO-
MINGUES DE OLIVEIRA 
e OLINDINA XAVIER DE 
OLIVEIRA.deixa filho(s): 
OLINDINA 61, ARISTIDES 

59, JORGE ( FAL ), Faleci-
do em: 01/03/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 02/03/2020. 

19.JUVENAL CANUTO 
ARAUJO com 69 anos , 
Era Divorciado(a) de LE-
VINA FERREIRA DA SIL-
VA sendo filho(a) de LUIZ 
CANUTO ARAUJO e MA-
RIA DA SILVA ARAUJO.dei-
xa filho(s): ANDERSON 44, 
ANDRE 40, ANSELMO 37, 
Falecido em: 01/03/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/03/2020. 

20.ARMANDO COGO com 
85 anos , Era Viúvo(a) de 
ANNA GOLFI COGO sendo 
filho(a) de JOSE COGO e 
ANGELA TRENETTI.deixa 
filho(s): SUELI 61, JOSE 
54, LUIS 48, Falecido em: 
02/03/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 02/03/2020. 

21.SEGUNDA ANTUNES 
PAES com 82 anos , Era 
Viúvo(a) de ARISTIDES 
PAES sendo filho(a) de 
FRANICSCO ANTU-
NES e ANGELA MARIA 
BERGAMO ANTUNES.
deixa filho(s): SERGIO, 
ANTONIO, RENATO 
(MAIORES), Falecido 
em: 02/03/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 03/03/2020. 

22.GERSON DELFINO 
DE OLIVEIRA com 70 
anos , União estável com 
claudia dias sendo filho(a) 
de LAZARO DIAS DE 
OLIVEIRA e APARECIDA 
BORGES DE OLIVEIRA.
deixa filho(s): GERSON 
, RAISSA , JEFFERSON 
, JACKSON , PRISCILA 
(TODOS MAIORES), Fa-
lecido em: 03/03/2020, e 
sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 04/03/2020. 

Vendo Terreno Vila Suiça 
- 12 X 25, caída para frente. 
Frente murado R$220.000,00. 
Direto com proprietário F.:(19) 
98324-3243
Venda ou Permuta - lote 
condomínio Jd. Piemonte, 
ótima localização, com 
infraestrutura completa. 
Tel (19) 3875-2862 / (19) 
99673-8210 Whats / (19) 
99261-7633 Whats.
Vendo terreno 300m² - 
Condomínio Jardim Re-
sidencial London Park, 
ótima topografia, plano, 
com esc r i t u ra .  Va lo r 
R$180.000,00 Contato 
com proprietário Fone: (19) 
98288-1728 WhatsApp
Oportunidade no Resi-
dencial Evidências -  lotes 
a partir de 300m2 por R$ 
150 mil a vista. Aceitamos 
carros. Whatsapp 19 9 
8148 7462
Jardim Valença - Ter-
reno com 130m². Valor 
R$150.000,00 F.: (19) 
99723-8427

 
Vende-se padaria no Cen-
tro contato Isabel e Marco 
F.: (19) 3835-4071 / (19) 
998227-8968
Alugo sala comercial edi-
fício Diplomat - 1200+con-
d+IPTU. Direto com proprie-
tário (011)981334437

 
Vendo Dinheiro (papel e mo-
eda) antigos. Valor a combi-
nar F.: (19) 99214-1572
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 ou Troco - Forno 
elétrico novo marca Muller 
“modelo preludio questo G2” 
44Lts. Troco por aspiraor e 
pó ou lavadora de pressão 
F.: (19) 98378-2312 Walter
Vendo uma geladeira 
R$150,00 F.: (19) 99193-
2917  WhatsApp
Vendo uma camera teck-pi-
cks nova na caixa R$250,00 
F.:(19) 99193-2917 What-
sApp
Vendo uma escada de metal 
por R$50,00 F.: (19) 99193-
2917
Vendo Dvd’s diversos gene-
ros 20 por R$10,00 F.: (19) 
99193-2917

Vendo aromatizadores 
para ambientes, banheiro 
e carro. Grande promoção 
F.: (19) 99193-2917
Vendo Kit banheiro, nicho, 
porta papel e lavatório. 
Mármore, travetino e porce-
lanato F.: (19) 99193-2917
Vendo máquina Interloque 
Industrial modelo: Yamata 
F.:(19) 98420-6000 Ma-
risete
Vendo objetos antigos F.: 
(19) 99214-1572
Vendo Gerador Pramac 
(Italiano) AVR 4 T  6800 
Kwa com cabine acústica. 
Valor 3500,00. Tratar  pelo 
whats F.: (19) 995579761
Vendo Saxofone CONN 
Shooting star   Raridade 
case original Sapatilhas 
novas. Valor 2890,00. Tra-
tar  pelo whats F.: (19) 
99557-9761
Vendo Diversos aparelhos 
de Ginástica. Estação mus-
culação ,Remo Abdominal   
marca  Athetic. Tratar  pelo 
whats F.: (19) 995579761
Vendo Barraca de feira 
Desmontável  super forte 
Seminova nas medidas (  
2 x 2.10 mts) Valor 490,00 
Parcelo 5x no cartão. Tratar  
pelo whats 19 995579761
Vendo Esteira Ergométrica  
Eletrônica  Athetic  Extre-
me  3200 T  Professional 
Seminova Valor 1990,00  
Parcelo 5x no cartão.Tratar  
pelo whats 19 995579761
Vendo Dinheiro (papel e 
moeda) antigos. Valor a 
combinar F.: (19) 99214-
1572
Vendo cama de casal em 
bom estado R$ 250,00 F.: 
(19) 98143-4184

Vendo coxão de casal em 
bom estado R$280,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo guarda roupa 4 portas 
e 4 gavetas R$200,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo Bicicleta Moreta p/ co-
lecionador. Valor R$1.000,00 
aceito cartão de crédito como 
pagamento em até 10X. Falar 
com Vina F.: (19) 98697-0555
Vendo Bicicleta Triciclo Nova. 
Valor R$1.000,00 aceito car-
tão de crédito como paga-
mento em até 10X. Falar com 
Vina F.: (19) 98697-0555
Vendo carrinho e raspadi-
nhas de gelo nova. Valor 
R$1.200,000 aceito cartão 
de crédito como pagamento 
em até 10X. Falar com Vina 
F.: (19) 98697-0555
Vendo carrinho para bebe 
Valor R$80,00 Fone: (19) 
3875-7624

 
Reparo de fontes em ge-
ral e aulas particulares de 
eletrônica em geral (prática 
& teoria) – Profº Riccó • 
Reparo de fontes em geral 
de: portões, cercas, pc’s, 
notebooks, nobreaks, tv’s, 
aparelhos de som, xbox, etc. 
• Aulas de eletrônica (prática 
teoria): R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Zélia Lingerie - moda mascu-
lina e feminina. Atendimento 
personalizado: para sua co-
modidade, compre em sua re-
sidência ou na sua empresa. 
Contato: Zélia WhatsApp ou 
celular: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 pres-
tar serviços de pedreiro, 
encanador, jardineiro e 
eletricista. 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 Ma-
nicure e Pedicure pé e 
mão R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tambem 
a domicilio F.: (19) 99369-
5615
Ofereço-me como 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, cuidadora 
de crianças (noite/dia), 
experiência em padaria 
F.: (19) 3894-1610 / (19) 
99146-5524
Ofereço-me como traba-
lho administrativo parte 
da manhã. 20 anos de 
experiência em Industrias 
nacionais e internacionais 
F.: (19) 99170-2945 

Ofereço-me para trabalhar 
como doméstica disponivel 
3 dias por semana ou to-
dos os dias meio período. 
Tenho experiência  F.: (19) 
99738-2266
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99925-5636
Ofereço-me serviços de 
faxinas domésticas, re-
sidencias e comerciais 
Contato (19) 98451-9696 
Ivanice da Silva
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