
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica será inaugurada no próximo dia 22 de fevereiro, às 10 horas, no Hospital Oliveira Camargo 
(Haoc). Com isso a cidade se torna a 5ª do Departamento Regional de Saúde de Campinas (DRS VII) com UTI Pediátrica.

CONHECIMENTO

Atento realiza curso de 
qualificação profissionalizante

ONG lança pedra 
fundamental de 
sede

Confira dicas 
sobre projeto de 
vida e carreira

Ciaei recebe 
palestra sobre 
tecnologia 

Horário de verão 
termina neste fim 
de semana 

Anhanguera passa a 
oferecer graduação 
em Direito

LANÇAMENTO UNIMAX CONHECIMENTO

MUDANÇA

VESTIBULAR

Criada em 2010 com o 
intuito de resgatar, reabilitar 
e encaminhar animais em sit-
uação de risco para adoção, 
a ONG Anjos de Patas con-
vida para o lançamento da 
pedra fundamental.

Um projeto de vida 
pode conter tanto questões 
pessoais como formação 
de uma família, viagens, 
etc quanto profissionais 
como o planejamento de 
uma carreira. 

No próximo dia 21, o 
Comendador Eng. Jamil 
Lopes estará em Indaia-
tuba dando uma palestra 
sobre as tecnologias que 
terão impacto na forma 
que nos comunicamos.

O horário de verão 
2018/2019 termina à 
zero hora de amanhã, dia 
16, quando os relógios 
deverão ser atrasados 
em uma hora. Com isso 
os relógios devem ser 
ajustados para às 23h.

A Faculdade An-
hanguera de Indaiatu-
ba traz novidades para 
2019, com a oferta da 
graduação em Direito. 
O vestibular da insti-
tuição será realizado 
amanhã, dia 16.

ELIANDRO FIGUEIRA RCI/PMI

A Atento Curso realiza na próxima semana o curso de Portaria e Controle 
de Acesso com duração de 4 dias e carga horária total de 16 horas. 
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UTI Pediátrica será inaugurada no dia 22 

Vereadores 
retornam no 
dia 18 

Fantasma se 
classifica para 
próxima fase

Faici anuncia 
atrações para 
edição 2019

CÂMARA PAULISTA DIVERSÃO

Após o recesso parla-
mentar, os vereadores da 
Câmara Municipal retomam 
os trabalhos legislativos na 
próxima segunda-feira, dia 
18, a partir das 18 horas. 

Na noite da última 
quarta-feira, dia 13, o 
Primavera foi até Batatais 
para enfrentar os donos da 
casa pela sétima rodada 
no Campeonato Paulista.

Anunciada entre os dias 
2 a 10 de agosto, a 31ª 
edição da Faici confirmou 
suas primeiras atrações na 
última quarta-feira, dia 13, 
em coletiva de imprens.
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Editorial
Fim do horário de verão

Artigo

O horário de verão chega ao fim neste fim de semana. Alegrias para 
uns e tristeza para outros. E não só o relógio deverá ser antecipado, o 
nosso relógio biológico também!

Durante o horário de verão muitos gostam de prolongar o dia 
fazendo uma caminhada e ainda chegar em casa com o sol dando o ar 
da graça. Já aqueles que não são nada simpatizantes estão animados 
com a madrugada de sábado para domingo, afinal a sensação é que a 
vida voltará ao normal.

Porém, gostando ou não, o horário de verão tem como objetivo a 
economia de energia e isso de fato ocorre tanto é que essa medida é tão 
eficiente, que vários países do mundo costumam adotar esse horário. No 
Brasil, esse horário foi instituído pela primeira vez em 1931. A medida 
foi reeditada por mais dois anos, ficando sem utilização até o ano de 
1949. A partir daí mais quatro edições foram lançadas. Na década de 
60, a medida vigorou por cinco anos subsequentes, de 1963 a 1968. 
Mas a sociedade brasileira só passou a conviver rotineiramente com o 
horário de verão a partir de 1985, sem interrupções. 

Então você que gosta do horário de verão e de aproveitar mais o dia 
com a luz solar, use e abuse dos dois últimos dias, porque o próximo 
só em novembro.

Senac Americana abre inscrições 
para cursos técnicos

Sinfônica abre apresentação da 
série Concertos Didáticos 

O Senac Americana está com inscrições 
abertas para cursos técnicos nas áreas 
de arquitetura e urbanismo; beleza e 
estética; gestão e negócios; meio am-
biente, segurança e saúde no trabalho; 
saúde e bem-estar; e tecnologia da 
informação. As qualificações são 
oportunidades para quem deseja am-
pliar conhecimentos, desenvolver novas 
habilidades e buscar uma colocação no 
mundo do trabalho.

A Orquestra Sinfônica Municipal de 
Campinas dá continuidade a série dos 
Concertos Didáticos em 2019 com uma 

apresentação no dia 16 de fevereiro, 
sábado, às 10h, no Castro Mendes. 
Esse concerto será aberto para o públi-
co e terá entrada franca. Os Concertos 

Didáticos fazem parte de um projeto 
elaborado pela Orquestra Sinfônica Mu-

nicipal de Campinas, junto com a Secretaria 
de Cultura e a Secretaria de Educação.
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D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.
16 SAB 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
16 SAB 204 B/C Av. Pres. Vargas OP X Rua Duilia Zoppi Garcia
17 DOM.   NÃO OPERA
18 SEG. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
18 SEG. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
18 SEG. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
18 SEG. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351
18 SEG. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
18 SEG. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
19 TER. 192 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Carlos Klinke
19 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
19 TER. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657
19 TER. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)
19 TER. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028
19 TER. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
20 QUAR. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
20 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
20 QUAR. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
20 QUAR. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351
20 QUAR. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981
20 QUAR. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador
21 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093
21 QUIN. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158
21 QUIN. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 
21 QUIN. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158
21 QUIN. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen
21 QUIN. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia
22 SEX. 201 B/C Av. João Ambiel OP  Nº 860
22 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
22 SEX. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860
22 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)
22 SEX. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422
22 SEX. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

Dra Lilian Miyauchi Yamamoto - Responsável pela área de Estética do Instituto de Inovação em 
Odontologia Belle Santé - www.bellesante.com.br

DIAS ESPECIAIS...
O dia do casamento, a tão sonhada formatura, o encontro anual da empresa ou simplesmente o desejo de melhorar sua apre-

sentação a partir de um sorriso mais branco. Seja qual for o motivo, dentes claros e bonitos não são exclusividades de modelos e 
artistas de televisão.

O clareamento dentário é um tratamento bastante popular na odontologia estética atualmente. Porém, antes de iniciar o trata-
mento é necessária uma avaliação clínica para estabelecer o tipo de mancha presente e o tipo de tratamento mais adequado.

Há dois tipos de clareamento: o caseiro e o de consultório. No clareamento caseiro o paciente utiliza moldeiras com o agente 
clareador diariamente. No clareamento de consultório é realizado sessões semanais com um agente clareador mais concentrado. 

É necessário em ambos os tipos de tratamento seguir as orientações do cirurgião dentista. Restaurações de resina composta e 
coroas de porcelana não sofrem ação do agente clareador sendo necessária a sua troca após o término do tratamento.

Deve-se ressaltar que o clareamento pode ser um tratamento reversível cabendo ao paciente seguir todas as recomendações 
feitas pelo cirurgião dentista. De qualquer maneira, após 1 ou 2 anos, pode ser necessária a realização de uma manutenção.

O tratamento é simples, praticamente indolor e os resultados muito satisfatórios!

O Empoderamento do Ser Humano
No Brasil é um termo novo, mas vem da palavra inglesa Empowerment. Paulo Coelho foi um dos primeiros a  

traduzir o termo em inglês, para o português, e o define como,  empoderamento, sendo : “ capacidade do indivíduo 
realizar, por si mesmo, as mudanças necessárias para evoluir e se fortalecer”.

O indivíduo no empoderamento dá poder a si mesmo para viver a vida que escolheu. É adquirir ou ter mais 
poder, seu poder pessoal, não há certo ou errado, o que existem são escolhas. O indivíduo passa a se permitir a 
ter escolhas, liberta-se da culpa para viver a vida que quiser. Viver em paz é importante para que você atraia para 
sua vida  o que é bom para você. É libertar-se do medo.

Empoderamento é tomar para  si o controle de sua vida, é a tomada de decisão que te faz errar acertando, 
muitas vezes tomando as rédeas e vivendo intensamente suas decisões. As escolhas são feitas por aqueles que 
são seguros de si, quem tem o poder da escolha é quem possui o empoderamento pessoal, para quem vive em 
hamonia com suas decisões.

É falar não quando se quer falar não, é desistir de um caminho só porque já está nele a muito tempo, é deixar 
de viver em função do que os outros pensam ou o que vão dizer. Não se trata de tornar-se um ser egocêntrico 
mas sim um ser livre para escolher seu caminho , escolher as pessoas que quer que façam parte da sua viva. 
Empoderar-se é viver com liberdade a vida que se deseja.

Empodere-se enquanto profissional, encontre seu caminho fazendo o que gosta, empodere-se enquanto pai/mae, 
defina a melhor maneira que encontrar para  a educação de seus filhos sem seguir receitas; empodere-se enquanto 
ser humano, faça uma reflexão de sua vida ate os dias de hoje , livre-se do que te faz mal, do que não te faz feliz.

Decida e assuma as consequências das suas decisões.
O PODER está dentro de você. A ESCOLHA é sua.

Joice Teixeira - contato@factorhumano.com.br
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Relógio deve ser atrasado em uma hora de sábado para domingo

VESTIBULAR

AGÊNCIA BRASIL

Anhanguera oferece 
graduação em Direito

Horário de verão termina 
neste final de semana 

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O horário de ve-
rão 2018/2019 
termina à zero 

hora de amanhã, dia 
16, quando os relógios 
deverão ser atrasados 
em uma hora. Com isso 
os relógios devem ser 
ajustados para às 23h.

De acordo com a 
CPFL Piratininga a pre-
visão era que o horá-
rio de verão, que teve 
início no dia 4 de no-
vembro, gerasse uma 
economia de 7,7 mil 
MWh no consumo de 
energia elétrica em sua 
área de concessão (27 
cidades do interior e 
litoral paulista). Esse 
volume seria suficien-
te para abastecer 3,1 
mil famílias por um 
ano com um consumo 
mensal de 200kWh. A 

economia gerada em 
Indaiatuba abasteceria 
a cidade por 3 dias. A 
CPFL não divulgou, até 
o fechamento desta edi-
ção, se a expectativa de 
economia foi atingida.

Medida
A medida foi adotada 
pela primeira vez no 
Brasil em 1931, mas 
de forma consecutiva, 
acontece há 28 anos. 
Em 8 de dezembro de 
2008, foi assinado pelo 
então presidente Luis 
Inácio Lula da Silva 
o decreto de número 
6.558, que estabelece os 
padrões para as futuras 
horas de verão em parte 
do território nacional da 
seguinte forma:

“Fica insti tuída a 
hora de verão, a partir 
de zero do primeiro 
domingo do mês de 
novembro de cada ano, 

até zero hora do ter-
ceiro domingo do mês 
de fevereiro do ano 
subsequente, em parte 
do território nacional, 
adiantada em sessenta 
minutos em relação à 
hora legal. No ano em 
que houver coincidên-
cia entre o domingo 
previsto para o término 
da hora de verão e o 
domingo de carnaval, 
o encerramento da hora 
de verão dar-se-á no do-
mingo seguinte. A hora 
de verão vigorará nos 
Estados do Rio Grande 

do Sul, Santa Catari-
na, Paraná, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Espírito 
Santo, Minas Gerais, 
Goiás, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e 
no Distrito Federal”.

O horário de verão 
também é adotado em 
países como Canadá, 
Austrália, Groelândia, 
México, Nova Zelân-
dia,  Chile,  Paraguai 
e Uruguai. Por outro 
lado, Rússia, China e 
Japão, por exemplo, 
não implementam esta 
medida.

CPFL Piratininga não divulgou, até o fechamento desta edição, se a expectativa de economia foi atingida neste começo de ano

A Faculdade Anhan-
guera de Indaiatuba traz 
novidades para 2019, com 
a oferta da graduação em 
Direito. O vestibular da 
instituição será realiza-
do amanhã, dia 16, para 
todos os cursos, tanto na 
modalidade EAD, como 
presencial. Interessados em 
cursar graduações nas áreas 
de Exatas, Humanas e Saú-
de podem se inscrever pelo 
portal www.vestibulares.
com.br ou diretamente na 
unidade. No site, o vesti-
bulando ainda encontra o 
guia completo do processo 

seletivo, que inclui a rela-
ção dos cursos oferecidos, 
edital do vestibular e in-
formações sobre bolsas de 
estudo e financiamentos 
públicos e privados. 

A faculdade tem infra-
estrutura completa para 
proporcionar uma apren-
dizagem de qualidade, e 
conta com laboratórios que 
possuem as mais recentes 
e inovadoras tecnologias, 
para que os alunos colo-
quem em prática os conhe-
cimentos adquiridos, bi-
blioteca com rico acervo e 
corpo docente qualificado. 

Serviço
Anhanguera | Vestibular
Prova: 16 de fevereiro
Horário: 9h, 10h, 13h, 14h e 15h
Informações e inscrição: www.vestibulares.com.br
Local:
Faculdade Anhanguera de Indaiatuba
Rua Cláudio Dal Canton, 89, Cidade Nova II

O vestibular da instituição será para todos os cursos

DIVULGAÇÃO



FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ONG lança pedra fundamental de sede
Anjos de Patas promove evento gratuito com plantio de mudas no próximo dia 24, às 9h

GIULIANO MIRANDA – ARQUIVO RIC/PMI

cidadeA4|

Voluntárias da ONG comemoram a conquista do terreno em votação realizada na Câmara 

Criada em 2010 
com o intuito 
de resgatar, re-

abilitar e encaminhar 
animais em situação de 
risco para adoção segura 
e responsável, a Orga-
nização Não Governa-
mental (ONG) Anjos de 
Patas convida a popula-

ção para o mega plantio 
e lançamento da pe-
dra fundamental de sua 
sede própria, que será 
construída em terreno 
cedido pela Prefeitura 
de Indaiatuba no Distri-
to Industrial. O evento 
acontece no próximo dia 
24 deste mês, a partir 
das 9 horas, e contará 
com diversas atrações. 
A entrada é franca. 

“A Anjos de Patas 
existe há cerca de dez 
anos e foi criada para 
atuar na proteção ani-
mal. Três anos atrás, 
oficializamos a ONG e 
passamos a pleitear a 
ajuda do Poder Públi-
co”, conta Andreia Be-
zerra Passos, presidente 
da Anjos de Patas. No 
dia 6 de abril de 2018, 
o Mais Expressão no-

ticiou que o prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) 
havia sancionado a Lei 
6.898, de 29 de março 
daquele ano, que dis-
põe sobre a concessão 
administrativa de uso de 
área institucional per-
tencente ao município, 
em favor da ONG Anjos 
de Patas Indaiatuba. A 
área está localizada na 
Avenida José Corral, 
sem número, no lotea-
mento Park Comercial, 
no Distrito Industrial. 

“Atualmente cuida-
mos de 230 animais, en-
tre cães e gatos, que res-
gatamos de situação de 
maus-tratos, cuidamos, 
castramos e vermifuga-
mos, e encaminhamos 
para adoção responsá-
vel”, conta Andreia. A 
concessão administrati-
va de uso da área pública 
vigorará pelo prazo de 
20 anos, podendo ser 
renovado por iguais e su-
cessivos períodos, desde 

que presentes os critérios 
de necessidade, e o inte-
resse público exigir.

O evento contará 
também com o plantio 
de diversas mudas. “A 
Secretaria Municipal de 
Serviços e Meio Am-
biente precisou reti-
rar algumas árvores ao 
redor do terreno para 
cercá-lo, então faremos 
o plantio de diversas 
mudas para repor isso e 
também para conseguir-
mos bastante sombra 
para a nossa sede”, con-
ta Andreia. A quantida-
de de mudas que será 
plantadas ainda será 
definida pela Secretaria.

 
Sustentável
“O projeto de nossa sede 
será totalmente susten-
tável e além de trazer 
economia, também en-
caixa em nosso projeto 
de beneficiar os animais 
e o meio ambiente”, 
afirma a presidente da 

Anjos de Patas. “Assim 
que lançarmos a pedra 
fundamental, já começa-
mos as obras. Consegui-
mos um parceiro para a 
construção do gatil e da 
residência do caseiro”. 

Ainda assim, a Anjos 
de Patas continua em busca 
de novos parceiros. “Nosso 
projeto será executado em 
etapas e toda ajuda é bem-
-vinda”, afirma Andreia. O 
Mega Plantio e lançamento 
da Pedra Fundamental da 
ONG acontece no próxi-
mo dia 24, a partir das 9 
horas, e contará com show 
da banda Lado B, espaço 
kids, além de barraca de 
salgados, doces e bebidas. 
O público poderá ainda ad-
quirir camisetas e ecobags 
personalizadas da Anjos de 
Patas. “Vamos apresentar 
nosso projeto para a po-
pulação e os trabalhos de-
senvolvidos pela Anjos de 
Patas. Por isso, todos estão 
convidados”, completa a 
presidente da ONG. 
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Câmara Municipal retoma 
os trabalhos do Legislativo 
Após recesso, vereadores retornam na próxima segunda-feira

ROSE PARRA

cidade |A5

Mesa Diretora será responsável por decisões tomadas em Plenário e também administrativas

Após o recesso par-
lamentar, os vere-
adores da Câmara 

Municipal retomam os 
trabalhos legislativos na 
próxima segunda-feira, dia 
18, a partir das 18 horas. A 
Mesa Diretora eleita para 
o biênio 2019/2020 será 
responsável não somente 
por decisões tomadas em 
Plenário, durante as ses-
sões, como também por 
decisões administrativas.

Segundo o presidente 
da Câmara Municipal, 
vereador Hélio Ribeiro 
(PSB), reeleito para a 
gestão 2019/2020, será 
um ano intenso e muito 
produtivo, em busca da 
harmonia entre poderes 
e criando um clima de 
consenso político junto 
aos pares, em um modelo 
de gestão participativa. 
“Será um ano de muito 

trabalho, sempre buscando 
e lutando pelos interesses 
da população” ressalta.

A eleição da Mesa Di-
retora para os dois últimos 
anos de mandato contou 
com duas chapas inscritas. 
A Chapa 1, liderada por 
Hélio Ribeiro, foi a vence-
dora do pleito, e conta em 
sua formação com Massao 
Kanesaki (vice-presidente), 
Edvaldo Bertipaglia (1º 

Secretário) e Luiz Carlos 
Chiaparine (2º Secretário). 
A Chapa 2 foi composta 
por Arthur Spíndola (pre-
sidente), Alexandre Peres 
(1º secretário) e Ricardo 
França (2º Secretário).

Essa será a segunda 
gestão do vereador Hé-
lio Ribeiro à frente da 
presidência e a estreia de 
Kanesaki na Mesa Dire-
tora da Casa. Chiaparine 

é o atual 1º Secretário 
e também já ocupou a 
presidência da Câma-
ra. Bertipaglia ocupou o 
cargo de vice-presidente 
nos últimos dois anos. 
As reuniões ordinárias 
são abertas a população 
e acontecem às segundas-
-feiras, às 18h, no Plená-
rio da Câmara Municipal, 
que fica na Rua Humaitá, 
1.167, no Centro. 

OBRA
Trecho da rua Onze 
de Junho é recapeada

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

Obra atende a pedido antigo de moradores da localidade

A Secretaria de Obras 
e Vias Públicas iniciou 
na quarta-feira (13) o 
trabalho de recapeamento 
da rua Onze de Junho. O 
trecho beneficiado fica 
entre a avenida Presidente 
Vargas e a rua Alfredo 
Vila Nova, no Parque Boa 
Esperança. Os serviços 
devem ser concluídos até 
hoje (15), incluindo a pin-
tura da sinalização viária. 
O trabalho é realizado 
com recursos próprios.

O trecho que recebe 
recapeamento ainda era de 
paralelepípedos e apresen-
tava alguns pontos deterio-

rados pela ação do tempo. 
No ano passado a Pre-

feitura recapeou 19 ruas, 
sendo as ruas Christia-
no Seleguin, Pedro de 
Toledo e Arara.de um 
convênio firmado com 
o Governo do Estado de 
São Paulo, por meio da 
Casa Civil. As outras 16 
vias foram recapeadas 
por meio de um convênio 
firmado com o Governo 
Federal, que atendeu ruas 
da região do bairro Cidade 
Nova e também da zona 
sul da cidade. Os dois 
contratos somaram cerca 
de R$ 1,3 milhão.



cidadeA6|



UTI Pediátrica será inaugurada no Haoc
Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica recebe acabamento e tem capacidade para três leitos
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maisexpressao@maisexpressao.com.br
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A Unidade de Te-
rapia Intensiva 
(UTI)  pediá-

trica será inaugurada 
no próximo dia 22 de 
fevereiro, às 10 horas, 
no Hospital Oliveira 
Camargo (Haoc). Com 
isso a cidade se torna 
a 5ª do Departamento 
Regional de Saúde de 
Campinas (DRS VII) 
com UTI Pediátrica.

De acordo com a 
Secretaria de Relações 
Institucionais e Comu-
nicação atualmente, 
todas as crianças gra-
ves são transferidas 
para outras cidades de 
referência. Indaiatuba 
precisa de três leitos, 
que contemplam a mé-
dia de casos na cida-
de”, afirma a nota.

O convênio entre 
a prefeitura e o Haoc 
faz parte do plano de 
governo do prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) 
e entrará em funcio-
namento no início de 

março. Atualmente o 
local está passando pe-
los últimos detalhes do 
acabamento e receberá 
os equipamentos nos 
próximos dias. “Nos-
so objetivo é sempre 
promover ações e be-
nefício da nossa popu-
lação e a saúde é uma 
das nossas prioridades. 

Ainda esse ano vamos 
inaugurar novas Unida-
des de Saúde para ofe-
recer ainda mais qua-
lidade no atendimento 
da nossa população”, 
ressalta Gaspar. 

A UTI Pediátr ica 
terá o nome de Adelina 
Giacomini Cavriani, 
que será homenageada 

pelos seus 43 anos de 
trabalho dentro da par-
te pediátrica do Haoc 
como atendente de en-
fermagem. O local tem 
capacidade para três 
le i tos  dest inados às 
crianças. O local conta 
com todo equipamento 
para pleno funciona-
mento e mais um médi-

co 24h; um enfermeiro 
24h; três técnicos de 
enfermagem 24h e dois 
fisioterapeutas 24h.

A Lei nº 7.083 de 14 
de dezembro de 2018 
de autoria do execu-
tivo e aprovada pela 
Câmara Municipal au-
toriza o repasse de re-
cursos financeiros para 

a Fundação Leonor de 
Barros Camargo de até 
R$441.633,11 destina-
dos exclusivamente a 
aquisição de equipa-
mentos e mobiliários 
para a UTI Pediátrica. 

Ampliação
Além da inauguração da 
UTI Pediátrica, Gaspar 
também anunciou, em 
vídeo divulgado nas 
redes sociais ,  que a 
UTI Neonatal deverá 
ser  ampliada para o 
atendimento dos bebês. 
“Depois de pronto o 
novo hospital, será feita 
uma grande ampliação 
no atendimento para 
os recém-nascidos na 
cidade”, declarou. A 
UTI Neonatal atendeu 
em torno de 2.600 re-
cém-nascidos em 2018.

Outro setor que tam-
bém já teve ampliação 
anunciada, foi o de he-
modiálise. Durante o 
mês são feitas 300 ses-
sões no Haoc. Em bre-
ve, serão disponibiliza-
das 60 novas sessões de 
hemodiálise por mês.

UTI Pediátrica começará a 
funcionar em março



CERTIFICAÇÃO
Curso Técnico de Química da Fiec tem qualidade comprovada por Conselho

Coordenadora de RH da UniMAX dá 
dicas sobre projeto de vida e carreira
Professora explica sobre a importância do autoconhecimento para alcançar os objetivos 
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Professora Carla Borges 
é coordenadora do curso 
de Recursos Humanos 
da UniMAX 

“ O primeiro passo é 
CONHECER-SE. 
Saber o que se quer, 

onde quer chegar”. Essa 
é a recomendação da co-
ordenadora do curso de 
Recursos Humanos da 
UniMAX – Centro Uni-
versitário Max Planck, 
Carla Borges, a quem de-
seja elaborar um projeto 
de vida, que, em resumo, é 
um planejamento em que, 
além do autoconhecimen-
to, a pessoa identifica seus 
potenciais, interesses e 
paixões e estabelece estra-
tégias e metas para alcan-
çar os seus objetivos a fim 
de atingir sua realização 
em todas as dimensões.

A professora explica 
que, ao desenvolver um 
projeto de vida, a pessoa 
consegue ter uma visão 
mais clara dos cami-
nhos que pode seguir 
com foco na realização 

e atendimento das pró-
prias expectativas.

Para isso, Carla, que 
é psicóloga, diz que a 
sugestão da maioria dos 
especialistas é seguir 8 eta-
pas: 1) autoconhecimento; 
2) conhecer sua missão 
(objetivo principal); 3) fa-
zer parcerias para atingir; 
4) criar uma visão para si; 
5) gerenciar o tempo; 6) 
administrar as finanças; 7) 
contar com riscos ao longo 
do caminho e 8) gerenciar 
tudo ao mesmo tempo. 
“Isso significa que, em 
muitos momentos, a pes-
soa precisará de ajuda para 
trilhar o próprio caminho 
escolhido, como terapia, 
professores, coach, ou um 
mentor”, conta.

Um projeto de vida 
pode conter tanto ques-
tões pessoais como for-
mação de uma família, 
viagens, etc. quanto pro-
fissionais como o plane-
jamento de uma carreira. 
“Geralmente, no desen-

volvimento de projeto de 
vida, as pessoas incluem 
suas carreiras. A gradua-
ção é parte deste processo 
e pode garantir melhorias 
na qualidade de vida”, 
destaca a professora.

Carla destaca ainda a 
singularidade e a particula-
ridade do indivíduo na ela-
boração do projeto de vida. 
“Cada pessoa é única e tem 
seus próprios objetivos de 
vida. Se tem como meta o 
desenvolvimento em uma 
profissão é interessante 
pensar na carreira. O foco 
na carreira, faz com que 
o profissional mantenha 
os objetivos atualizados, 
se motive a buscar alter-
nativas e não desanime 
quando os obstáculos sur-
girem”, considera.

Para os que têm inte-
resse em projetar a carrei-
ra, mas ainda não sabem 
que profissão seguir, a 
UniMAX auxilia a partir 
da aplicação de um teste 
vocacional, que pode con-

tribuir para a descoberta 
da graduação que mais 
combina com o perfil da 
pessoa. O agendamento 
pode ser feito pelo link: ht-
tps://bit.ly/2Gi8Mqz. Isso 
irá ajudar a traçar um dos 
oito passos para a cons-
trução do projeto de vida 
que é a do conhecimento 
de sua missão.

O Centro Universitá-
rio também oferece, gra-
tuitamente, aos alunos e 
funcionários, o Percurso, 
serviço gratuito de aten-

dimento, acolhimento, 
apoio, orientação, direcio-
namento à terapia e auxílio 
na tomada de decisões, que 
pode contribuir para traçar 
metas para o desenvolvi-
mento de sua profissão. 
“O aluno pode, através 
das sessões, desenvolver 
seu projeto com o apoio de 
uma profissional qualifica-
da”, comenta Carla.

A docente orienta tam-
bém quem se sente distan-
te da realização profissio-
nal e pessoal. “Às vezes, 

as respostas estão na nossa 
frente, mas buscamos so-
luções na vida do outro. 
São duas dicas importan-
tes: conhecer-se bem e 
rever o plano de vida e de 
carreira. Ao fazer isso, a 
pessoa poderá analisar se 
está tão distante, o que a 
levou a desviar o caminho 
e se há a possibilidade 
de retomar a caminhada. 
Manter o foco é o grande 
segredo para não se distan-
ciar daquilo que é nossa 
meta! ”, enfatiza.

O curso técnico de quí-
mica é um dos mais tradi-
cionais da Fiec, é oferecido 
há 29 anos com o objetivo 
de formar profissionais 
para suprir a demanda por 
mão de obra qualificada 
da área. Com 1.340 horas, 
tem como diferencial o 
selo de certificação do 
Conselho Regional de Quí-
mica - CRQ / IV Região, 
que reconhece e atesta a 

qualidade do curso e com-
petência da instituição. No 
Estado de São Paulo há 
aproximadamente 850 cur-
sos de Química, sendo que 
apenas 12 são certificados.

Para garantir ao aluno 
conhecimentos necessá-
rios, que atenda a demanda 
profissional que o mercado 
de trabalho exige o curso 
alia teoria e prática em 
laboratórios de química 

orgânica, química analíti-
ca e análise instrumental. 
Além disso, oferece atra-
vés da Fábrica Escola de 
Química- FEQ a vivência 
do processo industrial in-
cluindo a criação de pro-
jetos, desenvolvimento de 
fórmulas, linhas de produ-
ção, envase e distribuição.

O projeto da fábrica 
foi inspirado na instalação 
mantida desde 1999 pela 

Universidade de Brasília 
(UNb) e tem a capacidade 
para fabricar 1.200 litros 
de produtos/dia. Produz 
itens como: detergente, 
desinfetante, limpador 
multiuso, limpa vidro, 
sabonete líquido entre 
outros, que são utilizados 
na limpeza da Fundação. 

A coordenadora do cur-
so Marta Elisa Bérgamo, 
avalia  curso. “O  profis-

sional tem a possibilida-
de de atuar em diversos 
segmentos, que vão além 
das indústrias químicas e 
laboratórios”. O técnico é 
imprescindível em estações 
de tratamento de águas, 
esgotos e efluentes, clubes 
e parques, atua também 
em industrias cosméticas, 
alimentícias, farmacêuti-
cas, de plásticos, metais e 
materias em geral, desen-

volvimento e produção de 
combustíveis e energia. 

O técnico de química 
devido a sua excelência, 
é o curso da institui-
ção que mais realizou 
parcerias com empresas 
de Indaiatuba e Região, 
aproximadamente 400 
profissionais de empre-
sas como: Unilever, Hot 
Flowers, Norquíma, Tor-
cetex, Aksell e Eucatex.
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Jogo contra São Bernardo terminou empatado em 1 a 1 e Primavera manteve-se na sexta colocação da tabela da competição
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Primavera empata com São Bernardo e 
Batatais e busca vitória contra Monte Azul
Fantasma soma 12 pontos e segue na zona de classificação para próxima fase da Série A3
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Na noite da última 
quarta-feira, dia 
13, o Primavera 

foi até Batatais para en-
frentar os donos da casa 
pela sétima rodada no 
Campeonato Paulista.

O Batatais conseguiu 
equilibrar as ações nos 
minutos iniciais e fez 
um jogo duro contra o 
adversário. No entanto, 
aos poucos o Primavera 
foi se soltando e passou 
a dominar a partida.

O time visitante ter-
minou a primeira etapa 
com superioridade na 
posse de bola e rondando 
a área do adversário, que 
se fechava bem e impedia 
jogadas de penetração. 
Com isso, os principais 
lances saíram em chutes 
de longa distância, todos 
sem direção. O Primavera 
só não abriu o placar por 
conta de intervenções in-
críveis do goleiro China.

No início do segundo 

tempo, com apenas dez 
minutos de bola rolando, 
a partida teve de ser para-
lisada por problemas com 
os refletores do Estádio 
Osvaldo Scatena. O jogo 
só foi retomado após dez 
minutos e a pressão do 
Primavera continuou.

China seguiu com 
grande atuação e evitou 
a derrota do Batatais. 
O Primavera perseguiu 
o gol da vitória até o 
último minuto, mas não 
conseguiu superar o 
goleiro e amargou um 
empate ruim pelo que 
produziu na partida.

São Bernardo
Na manhã do último do-
mingo, dia 10, o Prima-
vera foi até São Bernardo 
do Campo para enfrentar 
a equipe da casa pela sex-
ta rodada do Campeonato 
Paulista da Série A3.

O Primavera começou 
melhor e com jogadas 
rápidas, chegou a pres-
sionar o São Bernardo. 
Dhiego Lomba chegou a 

desperdiçar duas grandes 
oportunidades de abrir 
o marcador. Em ambas, 
ficou na defesa do golei-
ro Wagner. O Tricolor 
acabou sentindo a grama 
sintética com o tempo e 
acabou atrás do rival.

Aos 12 minutos, Vi-
nícius cobrou escanteio 
na cabeça de Marcelo 
Augusto, que testou na 
trave. Raphael pegou o 
rebote e só teve o tra-
balho de empurrar para 
o fundo das redes. O 
segundo quase veio na 

sequência em um chute 
de fora da área de Felipi-
nho, mas Filipe defendeu.

O São Bernardo ten-
tou matar o jogo ain-
da no primeiro tempo, 
mas sem sucesso. O 
Primavera acabou equi-
librando as ações, mas a 
primeira etapa terminou 
1 a 0 para os mandantes.

No segundo tempo o 
Fantasma foi mais aceso 
e empatou logo aos nove 
minutos. Após cobrança 
de lateral para dentro da 
área, a bola sobrou lim-

pa para Jhonatan, que 
encheu o pé para fazer 
e deixar tudo igual.

Após o gol, o jogo 
ficou equilibrado e foi 
ganhar em emoção nos mi-
nutos finais. Russo lançou 
para Diego Iatecola. Ele 
saiu de frente para o gol e 
exigiu boa defesa de Wag-
ner. O árbitro, no entanto, 
marcou tiro de meta.

A situação do São 
Bernardo piorou quan-
do Marcelo Augusto le-
vou o segundo amarelo 
e acabou expulso. Com 

um homem a mais, o 
Primavera foi para cima, 
mas acabou batendo na 
retranca do adversário. 
Diego Iatecola teve a 
chance do jogo, mas per-
deu gol feito, terminando 
a partida em 1 a 1.

Com o empate, a equipe 
se manteve na zona de clas-
sificação e ocupa a sexta 
colocação, com 12 pontos. 
O Fantasma volta a campo 
amanhã (16). às 16 horas, 
em Indaiatuba, em con-
fronto direto com o Monte 
Azul, sétimo colocado.

Copa Carlos Aldrovani
Final Sábado, dia 16, no Ginásio do Carlos Aldrovandi
Horário  Times    
16h00   Atlético Oliveira x Sem Chance

2 Copa da Amizade 2019
 Primeira Rodada Domingo, dia 17
Horário  Times     Campo
09h00  Galáticos x Veterano Santa Clara  CET 2
11h00  Atlético 3 Estrelas x Italia Olimpica Calcio CET 2
13h30  Unidos da 13 x E.C Viracopos    CET 2
09h00  Unidos de Indaiatuba x Estrela Real  Vale Verde
11h00  E.C Vale Verde x Lyons City   Vale Verde
11h00  Meninos do Moro x E.C Morada do Sol  Osan
13h30  Estrela F.C x 3 Estrela Cruzeiro    Osan
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Incêndio atinge parte de uma igreja 
no centro

Motorista embriagado causa 
acidente envolvendo três veículos

Comerciante é investigado 
por suspeita de assédio

Operação contra o tráfico de drogas 
ocorreu em Indaiatuba
Na ação foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão
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Na manhã da últi-
ma terça-feira, 
dia 12, a Polícia 

Federal deflagrou uma 
operação em Indaiatuba 
contra o tráfico de dro-
gas pelas redes sociais. 
Foram cumpridos dez 
mandados de busca e 
apreensão e dez manda-
tos de prisão.

Os mandatos foram 
cumpridos em São Pau-
lo, Paraná, Santa Catari-
na, Sergipe e Minas Ge-

rais. As investigações 
indicam que o grupo 
responsável pelo mural 
atuava de forma orga-
nizada, com membros 
agindo com funções 
distintas, sujeitas a um 
comando centralizado.

A investigação co-
meçou em 2018 após 
o grupo de inteligência 
da Polícia Federal iden-
tificar a atuação de um 
grupo que usava uma 
rede social para comer-
cializar virtualmente 
drogas, como maconha, 
MDMA e LSD.

Os mandados foram 
expedidos, a pedido da 
PF, pela 4ª Vara Crimi-
nal Federal de São Paulo 
nas cidades paulistas de 
Indaiatuba, Casa Bran-
ca, Osvaldo Cruz, Bau-
ru e Birigui. Também 
houve diligências em 
Aracaju, Florianópolis, 
Curitiba e Divinópolis 
(MG).

Os investigados se-
rão indiciados pela prá-
tica de crimes e associa-
ção ao tráfico de drogas, 
com pena de 3 a 15 anos 
de prisão e multa.

No final da tarde do 
último domingo, dia 10, 
um incêndio atingiu parte 
de uma igreja localizada 
Rua 11 de Junho, no cen-
tro da cidade.

Segundo o Corpo de 

Bombeiros as chamas atin-
giram o andar de cima da 
igreja. Ninguém se feriu.

Ainda de acordo com 
o sargento Penaci, o fogo 
começou em um dos dor-
mitórios de um dos pas-

tores da igreja e consu-
miu toda parte superior. 

As chamas foram con-
troladas e foi realizado o tra-
balho de rescaldo. A equipe 
não conseguiu identificar as 
causas do incêndio.

Na noite do último 
sábado (09), ligações ao 
153 solicitavam uma via-
tura para o atendimento 
de uma ocorrência de 
acidente de trânsito na 
Rua Voluntário João dos 
Santos, na Vila Todos os 
Santos.

Ao chegarem no local 
dos fatos, os integrantes 
da viatura 111, consta-
taram que um motorista 
embriagado perdeu o 

controle do seu veículo 
Corsa e bateu em um ve-
ículo Ford Fiesta estacio-
nado, que com o impacto 
da batida colidiu contra 
um terceiro veículo.

O condutor do Corsa, 
visivelmente embriagado 
e agressivo, recusou-se a 
obedecer às ordens dos 
guardas e por isso foi 
necessário o uso de força 
moderada para conte-lo.

Ele foi levado para 

a delegacia de polícia, 
onde o delegado após re-
ceber o laudo de embria-
guez do IML, decretou a 
sua prisão em flagrante. 
O corsa foi entregue a 
esposa do indivíduo.

Na última quarta-
-feira, dia 13, a Polícia 
Civil abriu inquérito 
para investigar a de-
núncia de uma funcio-
nária contra seu patrão 
por assédio sexual.

Em um vídeo o co-
merciante foi flagrado 
se  mas turbando  por 
uma mulher que alega 
t e r  s i d o  v í t i m a  v á -
rias vezes do patrão. 
O suspeito alega que 
o  f a to  ocor reu  com 
consentimento dela e 
que a  mulher  nunca 
trabalhou em seu es-
tabelecimento.

A vítima diz que fez 

a gravação por orienta-
ção da mãe, depois de 
relatar que um dia o 
suspeito havia empur-
rado ela para dentro do 
banheiro e tentado tirar 
sua blusa.  Alegando 
que estava conversan-
d o  c o m  u m a  a m i g a 
pelo celular, a mulher 
filmou o homem mani-
pulando o órgão sexual 
e perguntando se ela 
“queria ver?”. 

A Secretaria de Se-
gu rança  Púb l i ca  de 
São Paulo (SSP) disse 
que  o  suspe i to  se rá 
ouvido nos próximos 
dias.
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Espaço também abrigará evento de churros e brigadeiros

Tênis Clube sedia festival de 
assadores e churrasqueirosO ariano terá condições de ganhar dinheiro de forma rápida 

e inesperadamente, porém também poderá perder rapida-
mente. Sua vida profissional e sua força interior são força-
dos a ter uma expressão melhor e ficar parado ou passivo 
diante dos fatos, pode ser muito ruim.Sua profissão pede 
reformas.

O taurino continua em uma fase de expansão. Há possibil-
idades de viajar para longe, e a vida pessoal ganha melho-
rias. Sua aparência, hábitos, oportunidades, seu trabalho e 
sua saúde recebem um forte influxo de força renovadora. 
O movimento é bom, mas sua filosofia de vida precisa ser 
renovada. Não queira permanecer com a mesma forma de 
ver a vida, mude.

O geminiano foca neste período em sua vida profissional, e 
algumas mudanças ligadas a sua dificuldade em ser firme, 
decidido e constante tende a vir a tona e pode haver mu-
danças nessas atitudes. Cursos e estudos de curta duração 
podem fazer parte dos planos por estas semanas.

As mudanças emocionais que os cancerianos estão passan-
do, fazem o nativo repensar sobre seus relacionamentos, 
sobre sua maneira de lidar com seu dinheiro, e principal-
mente seu papel no contexto social que possua. Fase onde 
ocorre o retorno de coisas que plantou tempos atrás. Veja 
quais traumas estão correndo dentro de si e atrapalhando 
seu desenvolvimento pessoal e comece a retira-los de sua vida. 

O leonino estará mudando sua aparencia e sua maneira 
de agir com os outros. Sua mente estará em mudanças e 
sua maneira de pensar pode ser modificada. Seus ganhos 
ou gastos sofrem reformas também. Seu lar passa por 
reformas ou sua familia pode fazer alterações de postu-

ras com relação ao nativo.

O virginiano tem um trabalho importante a fazer com sua 
consciencia nessas semanas. Sua autoconfiança pode cair 
um pouco, sua visão dos fatos pode ficar um pouco obstru-
ida, mas se permitir que os outros lhe mostrem o que fazer 
ou como as coisas se apresentam, ele pode conseguir lidar 
bem com esse período. Profundo autoconhecimento pode ocorrer.

O libriano está passando por uma profunda reforma pes-
soal e isso também quer dizer que sua família também está 
em reformas. O momento pede que o nativo se esforçe, 
pois poderá encerrar situações que poderiam ser mantidas.  
Há idicações de melhorias no setor de emprego e na saúde, 
tudo isso com grandes benefícios.

Essa será uma semana mais cheia de emoções, o nativo 
pode ser jogado de um lado para o outro em suas emoções 
e com isso ter dificuldades com seus relacionamentos por 
querer domina-los e com isso vir a discutir com sócios ou 
parceiros. Sua mente está sendo reformada para deixar de 
lado sua rigidez de opiniões. Aproveite o momento e mude.

O sagitariano vive induções que permitem renovar seus 
valores pessoais, de se ver de forma diferente e estará 
mais intimista (ser introspectivo, já por si só é um pouco 
dificil para o nativo). Sua mente pode se curar de muitos 
traumas por estas semanas. Quanto mais conseguir mel-
hor será sua saúde mental.

O momento mostra que sua força pessoal está sendo exigi-
da para melhor enfrentar a vida. Sua mente pode ficar um 
pouco confusa, neste período, mas o certo é que uma lib-
ertação de muitas prisões está ocorrendo em sua vida. Não 
tenha medo de romper o que precisa ser rompido. 

Sabe aquele lado da psique que a gente não consegue enxer-
gar? Pois bem é esse lado que o aquariano estará reformando: 
suas estruturas internas (aquele lado em que é rígido e não quer 
mudar). Hábitos e maneiras precisam ser modificados. Sua for-
ma de lidar com seu lado financeiro ainda precisa passar por 

alterações e o nativo estará vivendo por algumas semanas essas modificações.

O trabalho e sua saúde deixam de ser um problema para o 
pisciano apenas irmãos e filhos tendem a causar problemas 
por estes dias. Conjuge em destaque na vida do pisciano. 
No trabalho o nativo consegue ter controle da situação.

Reunir amantes do 
bom churrasco, ofere-
cendo uma experiência 
única com assadores pro-
fissionais, cortes variados 
e técnicas diferencia-
das. Esse é o objetivo do 
Taurus – 1º Festival de 
Assadores e Churrasquei-
ros BBQ, que acontece 
sábado e domingo, dias 
16 e 17, das 12h às 22h. 
A organização é da WB 
Produções & Promoções, 
que promove paralela-
mente o 1º Festival do 
Churros e Brigadeiro. As 
duas marcas já circulam 
pelo Estado de São Paulo 
com grande sucesso. 

“O Taurus é um novo 
modelo de evento que 
possibilita a apresentação 
de vários cortes feitos de 
diferentes maneiras. Tra-

zemos defumação, bafo, 
fogo de chão, parrilla 
e alguns outros. É uma 
experiência de churras-
co”, revela Tulio Waetge, 
organizador dos eventos. 
“Já o festival de churros 
virou um hit pelas cidades 
onde passamos e é uma 
ótima opção de sobre-
mesa. Essa iguaria tem 
se tornado cada vez mais 
procurada e temos muitas 
boas opções no mercado. 
Levaremos churros tra-
dicionais, fritos, assados, 
com sorvete e em diferen-
tes formatos”. 

O evento contará ain-
da com cerveja artesanal 
para harmonizar com os 
cortes, artesanato e área 
kids para a criançada. 
“É um evento familiar 
para passar o dia e de 
quebra levar seu pet”, 
afirma Tulio. “Um dos 
pontos altos é a presença 

do cuteleiro de Soroca-
ba, Rob Vulcan, que faz 
sucesso entre os grandes 
chefs de cozinha. Vulcan 
faz forja de faca ao vivo e 
o público pode participar. 
É uma das atrações mais 
visitadas do evento”.

 
Confirmados
Entre os assadores e 
churrasqueiros, estão 
confirmadas as presenças 
de Barba Ruiva, Jimmy 
Burguer (burguer de os-
sobuco), Sabor Caipira 
(comida no arado e san-
duíche de fraudão), Brasa 
BBQ (burguer), Pirata 
BBQ (choripan e linguiça 
artesanal), Leandro BBQ 
(costela fogo de chão), 
Jaime Viking (ancho e 
linguiça artesanal), The 
Old Truck (costelinha 
barbecue), Piporca, The 
Rocks BBQ e Claudião 
Clube do Churrasco (va-

ral e kafta recheada).
Para o Festival de 

Churros e Brigadeiros, 
já confirmaram presença: 
Churrero, Doce Delito, 
Amore Churros, Estação 
do Churros, Bono Chur-
ros, Geladinho Gourmet, 
Donna Kombosa Briga-
deiros e Renata Brigadei-
ros. O evento contará ain-
da com diversos shows. 
No sábado, as atrações 
serão Murillo Augustus, 
às 15h, e Texas Flood, 
às 19h. No domingo, 
se apresentam Geraldo 
Barbosa, às 13h, e The 
Brothers, às 18h. 

Os ingressos custam 
R$ 5 ou podem ser tro-
cados por um quilo de 
alimento não perecível no 
Tênis Clube, que fica na 
Rodovia José Boldrini, 
3.800, em Videira. Mais 
informações pelo telefo-
ne (19) 99494-2787. 



Faici anuncia atrações para edição 2019
Zé Neto & Cristiano e Marília Mendonça comandam a primeira semana do evento
FÁBIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br
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Anunciada entre 
os dias 2 a 10 
de agosto, a 31ª 

edição da Faici (Festa 
Agropecuária, Industrial 
e Comercial de Indaiatu-
ba) confirmou suas pri-
meiras atrações na última 
quarta-feira, dia 13, em 
coletiva de imprensa no 
Travel Inn Wise Hotel. 
Zé Neto & Cristiano, Ma-
rília Mendonça, Roby & 
Thiago, Gusttavo Lima, 
Jill Reis, Fernando & 
Sorocaba e Dennis DJ in-
tegram a programação de 
shows. Apenas a atração 
do dia 8 de agosto ainda 
não foi confirmada. 

Os ingressos já podem 
ser adquiridos, exclusiva-
mente no site Alô Ingres-
sos (www.aloingressos.
com.br). Já os pontos 
de venda físicos em In-
daiatuba e região serão 
divulgados, nos próximos 
dias, no site oficial e nas 

redes sociais da Faici. “A 
cada ano, o público da 
Faici aumenta. Em 2019, 
esperamos mais uma vez 
atrair um grande público 
com os melhores shows 
do Brasil”, afirma José 
Marques Barbosa, da 
organização do evento. 

O evento continua na 
Estrada General Motors, 
em um recinto de 120 mil 
m², com pavilhão com ex-
posições agropecuárias, 
Parque do Peãozinho e 
praça de alimentação 
totalmente coberta, além 
do tradicional Bailão. Na 
arena, as competições 
de montaria e touro e 
cavalos, além das pro-
vas de três tambores, 
estão confirmadas. A 
grande novidade é a 
mudança na cerveja 
oficial do evento, com 
o anúncio da Império. 

Ingressos
Sucesso em todas as 
edições, os camarotes 
para 10, 15 e 20 pessoas 

já estão à venda. Os ca-
marotes para 10 pessoas 
custarão R$ 5 mil e R$ 
6 mil, dependendo da 
localização; para 15 pes-
soas, R$ 7 mil; e para 20 
pessoas, R$ 12 mil. Os 
valores são válidos 
para os cinco dias 
de festa. “Pedi-
mos aos interessa-
dos que entrem 
em contato o 
mais rápido 
p o s s í v e l , 
pois estes 
camarotes 
se esgotam 
rapidamente”, 
enfatiza Barbosa. 

A Área VIP, que 
garante uma visão pri-
vilegiada dos artis-
tas, está novamente 
confirmada e será 
de acesso exclu-
sivo ao público 
dos camarotes 
Super Premium 
e Infinity Prime. O 
primeiro conta ainda 
com serviço diferen-

ciado e atrações todas 
as noites, após o show 
principal. O segundo 
traz de volta o sistema 
all inclusive, com diver-

sas opções gastronô-
micas, além de água, 
refrigerante e chope. 

O valor do in-
gresso de primei-

ro lote 
na Pis-

ta será de 
R$ 40 e o 

Passaporte 
Faici, que 
dá acesso 
aos cin-

co dias de 
festa, cus-

ta R$ 150. 
P a r a  m a i s 

informações, 
reservas de ca-
marotes e cotas 
de patrocínio, 
os interessa-
dos devem 
ent ra r  em 
contato pelo 

telefone (19) 
3264-0936. 

Rainha
As inscrições do Con-
curso Rainha FAICI 
2019 acontecem em 
março, exclusivamente 
pelo site www.faici.
com. A taxa de inscrição 
será de R$ 50. Como no 
ano passado, serão elei-
tas Madrinha, Princesa e 
Rainha da Festa. A data 
e local das seletivas, 
além dos prêmios, serão 
divulgados em breve.

Para participar,  a 
candidata precisa ter 
entre 18 e 35 anos, ser 
residente na cidade de 
Indaiatuba, disponibi-
lidade para promover 
a Faici 2019 em toda 
região e não ter rece-
bido nenhum título em 
edições anteriores do 
concurso. Segundo os 
organizadores, Éder Fa-
rias e Junior Grotto, esta 
edição terá seletivas 
classificatórias, uma de-
las aberta ao público, e a 
grande final na primeira 
noite do evento.
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Atento promove curso de 
qualificação profissional
Curso de Portaria e Controle de Acesso acontece na próxima semana
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ATENTO CURSOS

Alunos terão aulas práticas de portaria e controle de acesso durante o curso

Para você que está 
fora do mercado 
de trabalho e está à 

procura de um emprego, 
porém falta qualificação 
a Atento Curso realiza na 
próxima semana, entre os 
dias 18 e 21, o curso de 
Portaria e Controle de 
Acesso com duração de 4 
dias e carga horária total 
de 16 horas. As aulas se-
rão realizadas de segunda 
a quinta-feira, das 18h30 
às 22h30.

A Atento Cursos ofe-
rece curso livre que segue 
a lei federal e visa qua-
lificar e profissionalizar 
os alunos, e apresentar 
conteúdos estabelecidos 
de acordo com o per-
fil profissional e com as 
competências requeridas 
pelo mercado de trabalho. 

O curso de Portaria 
e Controle de Acesso 
oferece ao aluno apostila 
personalizada montada 
por especialistas para 
cada assunto que será 
abordado durante as au-
las como direito, ética, 
tipos de atendimento para 
condôminos, visitantes, 
síndico, e hierarquia em-
presarial (quando a em-
presa é terceirizada). 

A Atento Curso ainda 
oferece um diferencial, 
pois ao final das aulas 

muitos acabam sendo 
chamados para entre-
vistas e ingressando no 
mercado de trabalho. De 
acordo com dados da 
Atento Curso, mais de 
50% dos alunos que rea-
lizaram o curso em 2018, 
já estão empregados. 

O Curso ainda ofere-
ce outro diferencial. As 
aulas também abordarão 
sobre o sistema de aces-
so, o que geralmente, em 
cursos de outras institui-
ções seria cobrado a par-
te. Além disso, durante o 

curso haverá aula prática 
através de um simulador 
de portaria onde o aluno 
irá ter a possibilidade de 
conhecer mais de perto 
o dia a dia como atender 
telefone, um visitante, 
entre outros.

Ao final do curso to-
dos os alunos recebem 

certificado de conclusão 
do curso e estarão aptos e 
qualificados para ingressar 
no mercado de trabalho.

A Atento Cursos está 
localizada na Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo, 
411, Bairro Esplanada. 
Para mais informações 
(19) 99744-6630.

CONHECIMENTO
Jamil Lopes realiza 
palestra em Indaiatuba

No próximo dia 21, o 
Comendador Eng. Jamil 
Lopes estará em Indaia-
tuba dando uma palestra 
sobre as tecnologias que 
terão impacto profundo 
na forma que nos comu-
nicamos, trabalhamos e 
nos relacionamos, e como 
elas estarão presentes em 
nosso dia a dia. A apre-
sentação será realizada na 
Sala Acrísio de Camargo 
(Ciaei), às 19 horas. Para 
participar é necessário 
fazer a inscrição através do 
link https://bit.ly/2I5eKx2. 
A participação é gratuita.

Com 35 anos dedica-
dos à tecnologia, possui 
15 anos como Microsoft 
Regional Director e Micro-
soft MVP, o Comendador 
Eng. Jamil Lopes está entre 
os 10 profissionais de TI 
mais respeitados do Brasil, 
segundo a revista Info Exa-
me, seu nome está no Hall 
do Imigrante nos USA.

É especialista na plata-
forma Windows Experien-
ce, existem menos de 100 
pessoas no mundo com esta 

especialidade, é membro 
atuante em diversos comi-
tês de normas técnicas no 
Brasil, USA e Europa.

Atuando há mais de 20 
anos em diversos países, 
desenvolvendo e implan-
tando projetos de tecno-
logia, auxilia empresas e 
seus dirigentes a encon-
trarem as melhores solu-
ções para os desafios que 
os avanços tecnológicos 
constantes impõem.

Jamil é autor de livros 
que já foram lidos por 
mais de 1 milhão de pes-
soas e ministrou palestras 
assistidas por mais de 
500 mil pessoas, escre-
ve para revistas e blogs 
de tecnologia em todo 
o mundo, já criou mais 
de 100 cursos para as 
plataformas da Microsoft 
Corp: Channel9 e Micro-
soft Virtual Academy, 
acessadas por milhões 
em todo o mundo, como 
o curso “Aprendendo a 
Programar”, que também 
está no site do Brasil +TI, 
todos 100% gratuitos.
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Autoescola Nato formando condutores
Empresa oferece suporte para compra de carros para PCD
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RODRIGO CAMPOS

A Autoescola Nato 
está há 20 anos 
no mercado de 

Indaiatuba formando con-
dutores com eficiência 
qualidade e consciente de 
suas responsabilidades no 
trânsito. A empresa ofe-
rece cinco veículos e duas 
motocicletas, além de cinco 
instrutores qualificados e 
capacitados na orientação 
dos alunos, a equipe tam-

bém é composta por três 
secretárias que buscam sa-
tisfazer os anseios de todos. 

O início foi quando 
Joana Carvalho e sua sócia, 
na época resolveram abrir 
uma autoescola. Após 15 
anos, a sua filha Tatiane 
Lopes também assumiu a 
direção. Tatiane ficou res-
ponsável pela CFC Nato e 
sua mãe, Joana, pela instru-
ção de pessoas deficientes 
(alunos especiais). 

A Autoescola Nato ofe-
rece habilitação para carro, 

moto e para deficientes 
(alunos especiais) tanto 
para primeira habilitação 
quanto transformação. 
“Nós trabalhamos com 
pacotes. Além disso, na 
Nato o cliente faz a matrí-
cula e concorre a duas aulas 
grátis”, conta Tatiane. 

Ainda de acordo com 
Tatiane, um importante 
diferencial da empresa 
é o suporte para compra 
de carros para pessoas 
com deficiência. “Ofe-
recemos todo o processo 

necessário para que as 
pessoas com deficiência 
tenham condições de   
adquirir seu automóvel, 
com os direitos que ela 
tem como a isenção de 
IPI (Imposto sobre o 
Produto Industrializado), 
IPVA, IOF (Imposto 

sobre Operações Finan-
ceiras) e ICMS (Impos-
to sobre Circulação de 
Mercadoria e Serviço) 
”, explica. 

A Autoescola Nato 
está localizada na Rua 

Padre Bento Pacheco, 
1357 – Centro. O tele-
fone para contato é (19) 
3318-2900 (19) 3894-
3730 ou se preferir o 
WhatsApp (19) 9 9261-
0959 Consulte-os. 

A Autoescola Nato está localizada na Rua 
Padre Bento Pacheco, 1357 – Centro
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!

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/

O Chef Ricardo Cleto é responsável pelo menu do Si-
metria Restaurante, localizado no Royal Palm Tower In-
daiatuba. Com 47 anos e formação acadêmica em Águas 
de São Pedro pelo CIA – Culinary Institute of America 
em 1998, o Chef ainda possui cursos de especialização 
em bares, restaurantes e preparo de carnes pelo Senac.

CHEF RICARDO CLETO

Para os amantes da cozinha italiana, trago a vocês hoje a histó-
ria do Negroni, um coquetel de origem italiana, que tem uma 
história que se assemelha a de muitas outras bebidas. Segundo 
relatos, um assíduo cliente em um bar, cansado dos coquetéis 
do estabelecimento, pediu ao bartender que o surpreendesse 
com algo novo e logo, todos os bares da região começaram a 
servir a mesma bebida. O Negroni é feito com bebidas típicas da 
Itália, com a cor da Ferrari e possui um sabor muito marcante.
O drink é italiano em tudo, do criador aos ingredientes. E por 
falar no criador, este coquetel, diferente dos outros já pesqui-
sados, não há dúvidas sobre quem criou e quando. O Conde 
Camilo Negroni era frequentador do Caffé Casoni (conhecido 
hoje como Caffé Giacosa), localizado em Florença, na Itália. O 
Conde, que sempre tomava o coquetel Americano, era amigo 
do bartender Fosco Scarselli, e pediu que Fosco criasse algo 
mais forte para a entediante tarde do ano de 1919. Após pensar 
por alguns minutos, Scarselli acrescentou Gin London Dry ao 
coquetel preferido do Conde e após sua aprovação, deu o nome 
a este novo coquetel de Negroni.
Depois daquela tarde, não é difícil imaginar como este coquetel 
tornou-se um clássico, já que o Conde Negroni frequentava 
outros bares espalhados pelo mundo e sempre fazia questão 
de ensinar e difundir o marcante e delicioso drink que levava 
seu nome. 

Confira a receita:
• 30ml de Gin
• 30l de Vermouth Doce
• 30ml de Campari
• Twist de laranja para decorar
• Monte o coquetel em um copo Old-Fashioned com gelo

Buon Appetito!

Rodrigo, Engenheiro Civil com sua esposa Rose, proprietários 
da Help Home Reformas e Construções, chegam à Indaiatuba 
com o compromisso de entregar um serviço de qualidade que 
supere as expectativas do cliente. Para isso, contamos com 
um corpo técnico qualificado, atendimento personalizado 
e parceria com uma das maiores seguradoras do país. Vai 
construir, reformar ou reparar? Pede um HELP - F. (19) 99687-
0210/ (19) 99912-1101 ou indaiatuba@helphome.srv.br

Felipe e Gabriel da Indaiá Pescados agradecem todos os seguidores 
que participaram do sorteio do Facebook, onde presentearam com 
2Kg de Lombo de Bacalhau. Agradecemos sempre pela parceria!

Giselda Nunes e Vitor Borges na Di Casa, felizes com seu novo 
sofá super confortável e de alta qualidade. Faça uma visita!

Júlia, Celso e Josenide na Joia Produtos NaturaisSanare promove mais uma turma de CIPA para Designados

Colaboradores da Sanare atualizam conhecimento sobre 
Atendimento Pré-Hospitalar
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No sábado dia 09/02, 
aconteceu em Vinhedo a 
segunda etapa da Terceira 
Copa RMC Asa Alumínio. O 
primeiro jogo as 14 hs, foi:  
Jaguars Rugby X  Piratas 
Rugby com vitória dos 
Piratas, e na sequência 
as 15:30 hs, Os Tornados 
Rugby X Cougars Rugby 
Clube com um score de 82 
a 03 para o Tornados!

Milena Ferraz, aluna da Escola Prof. Carlos Tancler, esta 
assim como toda a sua escola em uma alegria só, a garota 
acaba de ser aprovada na UNESP  no curo de psicologia! 
Parabéns Milena e parabéns a Escola Prof. Carlos Tancler.

Em entrevista coletiva o Presidente da FAICI, José Marques 
Barbosa, junto com Celso J. de Souza, da Samor Produções, 
falaram sobre a FAICI que acontece de 2 a 10 de agosto, 
traz na programação a empolgação das provas de rodeio 
e os artistas que são destaque nacional para animar todas 
as noites de Festa, entre eles Zé Neto & Cristiano, Roby 
& Thiago, Marília Mendonça, Jill Reis, Gusttavo Lima, DJ 
Dennis e os embaixadores da Festa, Fernando & Sorocaba. 
Os ingressos já poderão ser adquiridos, a partir do dia 14, 
exclusivamente no site Alô Ingressos.

Inaugurou no último dia 12 a Joanna White Tokyo, 
onde oferece uma mistura de receptividade 
brasileira com a sensibilidade, hospitalidade e 
tradição japonesa. O projeto é uma iniciativa 
dos empresários Vinicius White e Ricardo 
Saboia e a unidade Indaiatuba é a segunda da 
marca – a primeira foi inaugurada em 2017 e 
reinaugurada em novo endereço, no final de 
2018, em Tóquio (daí o nome), já que Vinicius, 
indaiatubano, mora, desde os 12 anos no Japão. 
O coquetel de inauguração contou com a nata da 
sociedade Indaiatubana, e um serviço impecável 
de comidinhas orientais, pelo Buffet WECOOK . 
E como sempre o trabalho impecável e excelente 
de Kleber Patricio.

Uilza e Anderson recebe amigos na pré inauguração do Di Trani

Silvana e Glauber do O Boticário

Flávia Toniati (Mann Hummel) e Tina Martins
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A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a 
Coleção Center Noivas/Magnólia. Tecidos nobres com 
incríveis detalhes em renda, pedrarias e transparência. 
Caimento impecável e com uma beleza deslumbrante. 
Para quem vai se casar, precisa conferir esta coleção 
que está um arraso. E para as madrinhas, uma nova 
coleção Moda Festa com as últimas tendências em cores 
e modelos diferenciados (venda e aluguel). Demais. 
WhattsApp (19) 99540-8836 / (19) 3875-1760.

Adelaide DecoraçõesBar do Alemão

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Happy Hour Grenelle toda sexta-feira. Das 18 às 20h os chopps 
pela metade do preço! E mais, por R$35,90 coma a vontade nossos 
petiscos mais pedidos (fritas, chicken wings, mini burguers e onion 
rings). Marque a família e os amigos e vá curtir juntos!

Nero e Bela com a proprietária Marta em consulta na 
Clínica Bicho Amigo com a Drª Sueli Midori

No último dia 14 meu netinho Domênico completou 10 
anos.Desejo toda felicidade do mundo e que Deus o 
abençoe sempre.Que sua alegria continue cativando 
as pessoas levando felicidade.Te amo muito Beijos!!!!

Chegou em Indaiatuba o melhor e mais bem estruturado 
espaço para hospedagem de idosos. Trata-se da Fênix 
Pensionato. Lugar super aconchegante, tranquilo e 
confortável, onde o idoso vai se sentir em casa. Se 
informe no (19) 3894-5037 / (19) 99257-7941

Agora é hora de pensar em persianas, cortinas, papel 
de parede, colchas sob medida, almofadas, tapetes e 
carpetes. Então ligue já para a Adelaide Decorações. 
Há mais de 20 anos fazendo sucesso com seu bom 
gosto e profissionalismo. Tecidos nobres e o que há de 
mais moderno no mercado. Av. Itororó, 704 – Fones: 
(19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. (Atendimento no 
anúncio abaixo). Você vai adorar e seu bolso também!

Casamento de 
Sabrina Medina. 
É a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

Os colegas da Russer Chiara, Rosana e Helber saboreando a 
fantástica costela do Kostela do Japnoês

No Bar do Alemão além do tão famoso e tradicional cardápio, 
você pode saborear de terça à sexta, pratos executivos a partir 
de R$31,90 com salada e sobremesa. São fantásticos, corra!

Alunos de Medicina da Unimax, realizam aulas prática
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Cabeleireiro das Noivas e Edilaine Mello - MakeUp 
nossos queridinhos, participaram no último fim de 
semana do Helvetia Wedding Day  um evento que reuniu 
os principais fornecedores de casamentos, contou com 
a presença de muitas noivinhas e noivinhos parabéns 
ao Helvetia pela Organização estava tudo perfeito.

O nosso prefeito Nilson Gaspar e a cerimonialista s blogueira 
Ivanilde Reis  prestigiando o culto de Consolidação da Igreja do 
Nazareno Central de Indaiatuba ao lado do pastor Silas Andrade 
Ramos e sua esposa Daniele, pastor Sidnei Sousa e pastora 
Márcia Germano coordenadora do casamento comunitário.

Life Coach Arthuro Monteiro e Rosane V Monteiro, no 
curso de Mentoria e Formação de líderes (vendedores) 
que aconteceu no sábado dia 02/03.

Vito Benedetti, Bernardo Precoma e Fábio Panzetti Filho, 
curtindo um Happy Hour no Becco Caramigo em Indaiatuba.

Henrique e Luiza estiveram na Pizzaria Torrelaguna 
para comer uma deliciosa pizza, você já conhece a 
Torrelaguna ela fica em Itaici na Avenida Cel. Antonio 
Estanislau do Amaral,587. 

Bill, Carlos e Valdair, equipe de entregadores da Ibira 
Aquamarine, sempre muito educados e atenciosos, ja pediu 
sua agua hoje? Ligue 3016-2100, 3016-9875 e 99613-9978.

Recebemos 
essa semana 
na redação 
o Prefeito de 
Elias Fausto, 
Mauricio Baroni, 
falando sobre 
sua gestão nos 
últimos dois 
anos e os novos 
projetos para 
2019. Acesse 
a página do 
Mais Expressão 
e veja a 
entrevista 
completa.

R e c e b e m o s 
t a m b é m  C a r l o s 
A l b e r t o  B e g g o , 
E m p r e s á r i o  e 
Cabeleireiro, que 
em uma entrevista 
descontraída falou 
um pouco sobre 
a  t r a j e t ó r i a  d a 
s u a  v i d a ,  f a l o u 
também sobre a 8 
caminhada pelos 
Bons Tratos aos 
Animais e mui to 
mais.   Acesse a 
pág ina  do  Ma is 
E x p r e s s ã o  e 
veja a entrevista 
completa.

Sr. Marcio Ramon 
passou na Pizzaria 
Torrelaguna, para 
pedir uma pizza, 
e   saborear  no 
conforto da sua 
casa, se você quiser 
pedir também , a 
Torrelaguna conta 
com Delivery 3801-
0051 e 3816-0104.

Sonia e Lia da Imobiliária Z10 recebendo o delicioso 
bolo da Madre
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CA08130 - CASA - CENTRO - AT 125 m², AC 80 
m², 02 dormitórios, WC Social, Sala, Cozinha, Área 
de Serviço e Garagem p/ 02 Autos. R$ 1250,00 
+ IPTU.
CA08145 - JARDIM SOLAR DOS ITAMARACÁS 
/ VILA SUÍÇA - At. 502 m2 - AC = 250,00 m2 - 4 
Dormitórios, Sendo 01 Suíte Master com Closet e 
Banheira e Outra Suíte . Armários Embutidos em 
03 dormitórios. Garagem para 4 carros, Sala de 
Estar e Jantar com ampla varanda. Home Office 
e Home theater. R$ 2.800,00 + IPTU.

VENDA:

CH01729 - COLINAS DO MOSTEIRO DE ITAI-
CI - AT. 2.500 m² AC. 601 m² - 4 suítes (sendo 
1 máster com closet e hidromassagem), cozinha 
planejada, sala de jantar, sala de estar com la-
reira, sala de tv, lavabo, lavanderia, quarto de 
empregada com banheiro. Casa com uma parte 
toda avarandada, pomar, área gourmet com chur-
rasqueira, forno de pizza e forno à lenha mais uma 
cozinha, piscina e garagem para 4 autos coberta. 
Imóvel com paisagismo e construção impecável. 
R$ 1.900.000,00
CH01731 - CAPIVARI - Área do Terreno 9000 
m² Área Construida 90 m² - Casa principal com 
2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia e va-
randa. Piscina 6x11, 2 galpões para festa com 
2 banheiros cada (masculino e feminino), chur-
rasqueira e campo de futebol. R$ 2.000.000,00 
aceita proposta e estuda permuta por imóvel 
de menor valor.
AP04423 - CHÁCARAS DO TREVO - AU. 85 
m²- 03 Dormitórios, sendo 01 suite, wc social, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, 
ar condicionada, tele de proteção, 02 vagas de 
garagem. R$ 370.000,00

negócios & classificados
Nº 834

CA08118 - VILA SORIANO - AT 250 m², AC 206 
m², Casa Térrea C/ 03 Dormitórios (Sendo 01 
Suíte), WC Social, Sala de TV, Sala de Jantar, 
Cozinha Planejada, Jardim de Inverno, Área de 
Serviço, Varanda Gourmet, Quintal e Garagem 
P/02 Autos, Salão ao lado de 45 m² c/1 Banheiro 
(alugado). R$ 530.000,00.
CA08138 - RESIDENCIAL BRÉSCIA - AT. 
200,00 m², AC: 131,00 m², 03 dormitórios, sendo 
1 suíte, Sala, WC social, Cozinha, área de servi-
ço, churrasqueira, preparação para aquecimento 
solar e ar condicionado, 2 vagas de garagem 
sendo 1 coberta. R$ 480.000,00.
CA08135 - JARDIM NOVA VENEZA - AT. 150 
m² AC. 60 m² 02 dormitórios, WC social, sala e 
cozinha com pé direito alto 3,80 m² , garagem 
para 02 autos, porcelanato, box no banheiro, 
portão eletrônico, ótima localização, fácil aces-
so a poucos minutos do parque ecológico. R$ 
275.000,00
CA08121 - JARDIM DOM BOSCO - AT. 125 
m² AC.105 m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, 
01 sala, cozinha, lavanderia, garagem para 02 
autos, ótima localização a poucos metros do 
parque ecológico, próximo a supermercados, 
centro esportivo, R$ 360.000,00
CA08148 - MONTREAL RESIDENCE - AT 150 
m², AC 164 m², Lindo Sobrado C/ 3 Suítes 
Com Varanda, Sendo 01 Suíte Máster C/ Clo-
set, Sala de Jantar, Sala de Estar, Escritório, 
Lavabo, Cozinha, Despensa, Lavanderia, Va-
randa Gourmet, Quintal C/ Grama, Entrada de 
Serviço C/ Espaço P/ Varal, Escada C/ Vista 
Panorâmica, Excelente Acabamento!! Prepa-
ração para ar condicionado e aquecimento 
solar. ACEITA PERMUTA POR TERRENO 
EM CONDOMÍNIO OU APARTAMENTO DE 
MENOR VALOR. R$ 620.000,00

LOCAÇÃO:

CH01686 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² - 3 dor-
mitórios (1 suíte com closet), sala para 2 ambientes, 
quarto da sogra, cozinha planejada, lavanderia, área 
de lazer com piscina, churrasqueira e salão coberto e 
garagem para 2 autos cobertos. R$ 3.800,00 (incluso 
COND + IPTU).
CH01728 - AT.1000m² - AC.230m² - EXCELENTE 
CHÁCARA COM INFRAESTRUTURA DE LAZER 
- VALE DO SOL / INDAIATUBA - 04 dormitórios 
sendo 02 suítes (01 fora da casa), WC social, cozinha 
americana com armários, 02 salas, área gourmet, 
piscina, pomar, garagem para 06 autos sendo 02 
cobertas. Chácara conta com poço artesiano com 6 
metro d’água e ampla área verde. R$ 3.000,00 + IPTU.
AP04438 - CENTRO - AU. 90 m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suítes salas 02 ambientes, , 02 banheiros, 
02 vagas ótima localização, próximo a supermerca-
dos, farmácias, lotéricas, shopping. R$ 1.400,00 + 
condomínio + IPTU.
AP04428 - TORRES DA LIBERDADE - AU 90m², 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala, varanda, 
cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos.**Con-
domínio com infra-estrutura clube* R$ 1.800,00 + 
COND. + IPTU.
CA08119 -JARDIM PARK REAL - AT.150m² 
AC.131m²- 03 Dormitórios, sendo 01 suíte, Wc so-
cial, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, espaço 
gourmet com churrasqueira, 02 vagas de garagem, 
sendo 01 coberta. Preparado pra ar condicionado. 
R$ 2.600,00 + COND.+ IPTU
CA08097 - CASA COMERCIAL - AT. 320 m², AC. 
240 m², 06 Salas (Todas C/Ar Condicionado), Recep-
ção C/ Balcão, 05 Banheiros (02 Adaptados), Copa, 
Cozinha P/Funcionários, Banheiro C/ Armários P/
Funcionários, 04 Vagas de Garagem, Toda Monitora-
da Por Câmeras de Segurança. R$ 10.000,00 + IPTU

AP04439 - DUE - 3 dormitórios (1 suíte com ar e armários plane-
jados), sala para 2 ambientes com ar condicionado, cozinha pla-
nejada, wc social, lavabo, varanda gourmet com churrasqueira, 
home box e garagem para 2 autos coberta. apartamento com sol 
da manhã em excelente condomínio com área de lazer completa 
e portaria 24 horas. R$ 768.000,00. Prédio possui gerador para 
elevadores em caso de falta de energia.

AP04409 - VILLAGIO D’AMORE - AU. 62 m² -  2 dormitórios (1 suíte), 
cozinha planejada, lavanderia, sala para 2 ambientes e garagem 
para 1 auto coberta. R$ 295.000,00

AP04342 - PLAZA BELLA VISTA - AU. 66 m² - 3 dormitórios (1 
suíte), sala, cozinha (vai ser instalado armários), lavanderia, WC 
social e garagem para 2 autos descoberta. Condomínio com 
piscina, quadra poliesportiva, salão de festas, brinquedoteca, 
bicicletas elétricas para uso dos condôminos., spa, sauna e 
academia. R$ 1400,00 + COND + IPTU

CA07526 - VILA HOMERO - AT.150 m² AC.120 m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 01 auto, 
excelente localização R$ 1.500,00 + IPTU

CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² AC. 105 m² - 3 
dormitórios (1 suíte), sala para 2 ambientes, cozinha com armá-
rios planejados, wc social, quintal com churrasqueira e garagem 
para 2 autos. Condomínio com área de lazer completa e portaria 
24 horas. R$ 2.750,00 + COND +IPTU.

CA07820 – MONTREAL RESIDENCE - AT. 168m² - AC. 168m² - 
SOBRADO COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO EM CONDOMÍNIO 
FECHADO COM INFRAESTRUTURA COMPLETA - 03 suítes com 
armários planejados, lavabo, sala com 02 ambientes, cozinha 
planejada, escritório, churrasqueira, lavanderia, garagem para 
02 carros. R$ 619.000,00



COND. TERRAS DE ITAICI 
–ITAICI – CH00330
3 SUÍTES, COZ. SALA, LA-
VANDERIA E WC. 06 VAGA, 
AREA GOURMET, PISCINA. 
POMAR, CASA FERRA-
MENTAS. A.T: 1.350M² A.C: 
250M². R$:1.400.000,00. (VA-
LOR P/ VENDA) R$:7.000,00 
(VALOR P/ LOCAÇÃO)

COND. TERRA DE ITAICI – 
CH 00331 - PISO SUPERIOR: 
01 DORM C/ SUÍTE, SALA. 
PISO INFERIOR: 03 DORM, 
SUITE,04 SALA , LAVABO, 
WC, COZ, ARE GOURMET 
C/ WC E PISCINA 8X4. A.T: 
1.000M A.C: 400M² VALOR: 
1.350.000,00.

VENDA -TERRENOS 

JD PORTAL DO SOL 
150M² R$148.000,00 

JD. VALENCIA – TR00784
TERRENO 130 M²- 
R$155.000,00

JD. ALICE – TR00795
TERRENO DE 125 M² - R$ 
165.000,00

JD. HELVÉTIA – TR00796
TERRENO DE 255 M² - LOTE 
12 R$ 170.000,00

TERRENO DE 265 M² - LOTE 
13 R$ 170.000,00

TERRENO DE 295 M² - LOTE 
14 R$ 180.000,00

TERRENO DE 335 M² -LOTE 
15
R$ 180.000,00

COND. MONTREAL – 
TR00791
TERRENO 167,21M²- R$ 
177.000,00

JD. MARINGA – TR00804
TERRENO 313,08M²- R$: 
192.000,00.

COND. VISTA VERDE – TR 
00803 - TERRENO 180M²- 
R$:196.000,00.

COND. VISTA VERDE – 
TR00802 - TERRENO  175M²-  
R$:201.400,00

JD. RESERVA BOM VIVER 
INDAIÁ – TR00787
TERRENO COND. FECHA-
DO. 360 M². R$ 215.000,00

JD. REGINA – TR00731
TERRENO  370 M² (CAÍDA P/
FRENTE). R$ 240.000,00

JD. REGINA – TR00768
284 M². - R$ 240.000,00

TERRACOTA – TE00001
1.200M² COND.: 230,00 
IPTU: 130,00 . R$: 
300.000,00

JD. RESIDENCIAL VILLA 
SUÍÇA– TR00754 
TERRENO DE 400 M². - R$ 
339.000,00

MOSTEIRO DE ITAICI– 
TR00794 - TERRENO DE 
2.500 M². - R$ 370.000,00

JD.VILA PARAISO– TR00797
TERRENO DE 492,54 M²- R$ 
450.000,00

VENDA SALÃO/ COMERCIAL

NOVA PIRACICABA- 
SL00353
SALÃO A.T: 475M², A.C: 
301.80M², A.U: 207M²  WC, 
COPA, VESTIARIO, RE-
CEPÇÃO E ESTAC. R$: 
680.000,00. 

COND. VISTA VERDE- 
CC00068
03 SUITE, WC, SALA, COZ, 
CHURRASQUEIRA, 02 
VAGA 
R$: 540.000,00.

COND. VISTA VERDE (ITAI-
CI) CC00059
03 DORM. 01 SUITE, SALA, 
COZ, A.S, WC, 02VAGA . 
A.T: 175M² R$:550.000,00.

COND. BRESCIA CC 00061
03 DORM. 1 SUITE, W.C, 
SALA, COZ, A.S, AREA 
GOURMET, 03 VAGA
A.T:200M² A.C :142M²- 
R$:585.000,00.

COND. BRESCIA CC00062
03 DORM.1SUITE, W.C, 
SALA, COZ, A.S, AREA 
GOURMET, 03VAGA. 
A.T: 200M² A.C:120M²- 
R$:570.000,00

COND.BRESCIA CC00063
03 DORM. 1SUITE, W.C, 
SALA, COZ, A.S, AREA 
GOURMET, 03 VAGA 
A.T:200M² A.C:142,50M²- 
R$:590.000,00.

COND.VISTA VERDE 
CC00057
03 SUITES C/ CLOSET, 
SALA, LAVABO, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA, COZ, 
WC, 02 VAGA . A.T108M². - 
R$:689.000,00.

 COND. VISTA VERDE 
CC00067
03 SUITES, SALA, COZ,WC, 
VAGA P/ 03 CARROS, 
A.S, AREA GOURMET. R$: 
690.000,00.

COND.PROTAL DE ITAICI- 
CC00070
04DORM,2SUITE, WC, 
SALA, COZ,SALA ,AREA 
GOURMET,06 VAGA A.T: 
465M² A.C: 300M²  - R$: 
1.200.000,00.

COND. MARIA DULCE 
– CC00064 - 3 SUITES/
CLOSET, 3 SALA , COZ, 
LAVABO, ESCRITORIOS, 
AREA GOURMET E PISCI-
NA,  04 VAGA, A.T:300M² 
A.C:270M²
R$: 1.200.000,00

COND. AMSTALDEN –
CC00044
3 SUITES ,1 MASTER, 2 
SALA , LAVABO, ESCRI-
TORIO, COZ, DESPENSA, 
AREA GOURMET PISCINA, 
5 WC, 04 VAGA. A.T; 360M² 
A.C: 3501M²
R$: 1.350.000,00.

VENDA - CHÁCARAS

RECANTO CAMPESTRE: CH 
00328
 03 DORM, SUÍTE, SALA, 
COZ, WC, A.S, EDÍCULA 
COM WC, POMAR, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA.
R$ 510.000,00.

JD. MORADA DO SOL – CH 
00332 - 03 DORM, SALA, 
COZ, 03WC, ÁREA GOUR-
MET, PISCINA; 04 VAGAS.
VALOR LOCAÇOA: 1.800,00     
VENDA: 700.000,00.

LAGOS DE SHANADU-
-CH00324 -  03 DORM,03 
SUÍTES C/ CLOSET, WC, 
SALA, COZ C/DESPENSA, 
02SALA, CHURR, PISCI-
NA, CANIL,04 VAGAS. R$ 
1.010.000,00

JD. SÃO FRANCISCO 
CA02919
02 DORM, SALA, COZ, WC, 
A.S, CHURRASQUEIRA 1 
VAGA
R$ 235.000,00

JD. PAULISTA I – CA03083.
03 DORM, 1SUITE, SALA, 
COZ, WC, A.S, 02 VAGA.
R$:250.000,00 + IPTU.

JD. SABIAS CA03066
2 DORM.1 SUITE, W.C, SALA, 
COZ, A.S, CHURRASQUEI-
RA, 03VAGA. A.C 60M² A.T 
150M².
R$: 265.000,00

JD. PORTAL DO SOL – 
CA02979
 02 DORM,1 SUITE, ESCRI-
TÓRIO, SALA, COZ. PLAN, 
VAGA.
R$ 275.000,00

JD MORADA DO SOL 
CA03052 
2 DORM , 01 SUITE, SALA, 
COZ., A.S, WC E  2 VAGAS 
.AT 125M². AC 100M² 
R$ 280.000,00

JD BELA VISTA CA03034
02 DORM (1SUÍTE), SALA,1 
WC, COZ, VAGA ,TERRENO 
250M²
R$  375.000,00

COND. GUARANTÃS  - 
CA02874 
AT: 131 M² E AC: 100M², 03 
DORM.1 SUITE, 2 WC .02 
SALA, COZ A.S ,02 VAGAS 
R$ 382.000,00

JD REGINA CA03057 
A.T 250M², 3 DORM,WC, COZ, 
A.S, SALA, ÁREA GOURMET. 
LAVABO  E PISCINA  
R$ 800.000,00

CENTRO- CASA + COMER-
CIO CA03069
03 DORM, 3WC,SALA , COZ, 
02 VAGA. A.C: 200M² A.T: 
200M² PONTO COMERCIAL 
+ CASA AO LADO. R$: 
1.200.000,00.

CASAS EM CONDOMÍNIO 

COND. FLAMBOYANT – 
CC00052
03 DORM ,01SUITE, 02 SALA 
,COZ , WC, AREA GOURMET.
R$385.000,00.

COND. GUARANTAS – 
CC00065
 3DORM, SUÍTE, SALA, 3WC, 
LAVABO, CHURRASQUEIRA 
, 02VAGAS A.T :130 M²  A.C:  
98 M2 -  R$: 398.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC00074
02 DORM, SALA, COZ, A.S, 
ÁREA GOURMET, VAGA
R$: 400.000,00.

COND. PARQUE REAL - 
CC00053
03 DORM ,1 SUÍTE, SALA 
2,WC, COZ, CHURRASQUEI-
RA.  
R$ 420.000,00
COND. VISTA VERDE - 
CC00041 
03 DORM (1 SUÍTE), SALA 
2 AMB, COZ, WC, LAVABO, 
A.S, QUINTAL E 3 VAGAS R$ 
460.000,00

COND. VISTA VERDE – 
CC00069 - 03 DORM. (1 
SUITE),02 SALA , COZ ,WC, 
CHURRASQUEIRA,02 VAGA, 
R$:490.000,00.

ITAICI - CC00058
03 DORM.01 SUITE, LAVABO, 
W.C, A.S, AREA GOURMET, 
VAGA 02. R$:500.000,00

PQ. SÃO LOURENÇO –
AP00744
02 DORM, WC, SALA, COZ, 
A.S, SACADA,01 VAGA.
R$ 275.000,00 

JD. MONTE VERDE – AP 
00870
02DORM.1SUITE, COZ, 2 
SALA, WC, VAGA 2 CARRO.
R$: 280.000,00.

MOACYR ARRUDA- AP00867
02 DORM., 2 SALA, COZ, 
WC,A.S, VAGA P/ 01 CARRO 
R$: 290.000,00

COND. PORTAL DAS FLORES 
AP00858
3 DORM, 2 SALA, COZ, WC, 
01 VAGA.
R$:280.000,00

JD. REGENTE – AP00813
03 DORM ,1 SUÍTE, SALA, 
COZ, WC, 01 VAGA.
R$ 290.000,00

CECAP- AP00833
03 DORM.1 SUÍTE,2 SALA , 
COZ, WC, 02 VAGAS.
R$ 310.000,00

VILA SFEIR – AP00859
03 DORM. SUITE, SALA ,WC, 
COZ ,A.S, VAGA 02. AREA 
GOURMET A.T: 110M²
R$: 450.000,00

CENTRO- AP 00869
03 DORM. 1 SUITE, SALA, 
COZ, A.S, 2WC , SACADA. 02 
VAGA . A.U: 122,55M²
R$: 450.000,00.

CECAP- AP00828
03 DORM ,1 SUÍTE, COZ, WC, 
A.S, SALA, AREA GOURMET 
E WC,2 VAGAS.
R$ 480.000,00

JD. PAU PRETO-  AP 00902
02 SUITES, SALA 02 AM-
BIENTES , COZ, VARANDA 
GOURMET, WC, LAVABO,02 
VAGA COBERTA.
R$: 550.000,00  A.U: 92 M²

CENTRO- JD. PAU PRETO- 
AP00866
03DORM,1SUITE, A.S, COZ. 
PLAN, WC, 02 SALA,02VAGA 
. A.T : 110M² R$: 610.000,00.

CIDADE NOVA – AP00639.
AU 108 M²,03 DORM. 1 SUÍTE, 
WC, SALA 2 AMB, LAVABO 
,ESCRITORIO,COZ. PLAN 
,DESPENSA, A/S, 2 VAGAS,-
DEPÓSITO NA GARAGEM 
R$: 690.000,00.

APARTAMENTO CENTRO. 
AP00745 
03 DORM.PLAN, COZ. PLAN, 
DORM P/ EMPR.E 2 VA-
GAS.140M²  R$ 800.000.00

VENDA - CASAS

VILA BRIZOLA CA02681 
01 DORM, SALA, COZINHA, 1 
BANHEIRO E GARAGEM 
R$ 195.000,00

JD. DOS COLIBRIS – 
CA03003 
02 DORM, SALA, COZ, WC, 
QUINTAL, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 02 VAGAS. 
R$210.000,00

VILA BRIZOLA – CA02996
CASA FRENTE – SALA, COZ, 
01 DORM, WC. CASA FUN-
DOS – 01 DORM, COZ, WC.
R$210.000,00

JD. SANTA MARTA CA03063
01DORM. COZ, COPA, SALA, 
WC, 02VAGA . A.T 161M² E 
A.C 97M², 40M² A.L 
R$:210.000,00.

B2 Imóveis

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA. NÃO COBRAMOS A TAXA DO PRIMEIRO ALUGUEL
Apto Jd. Colibris: 2dorm, sala, coz, wc , 1 vaga. R$: 175.000,00 Kitnet Centro ótima localização. R$: 175.000,00

LOCAÇÃO – 
SALÕES E SALAS

CENTRO - SALA  SL 0112
ED AMBASSADOR, COM 
1WC. ANDAR ALTO.
R$450,00 + COND + IPTU

SALÃO JD AMÉRICA 
SL00355
ÓTIMO SALÃO, 2 AMB, 2 
WCS, DUAS ENTRADAS
70M² R$ 900,00 + IPTU

CIDADE NOVA SL00356
ESCRITÓRIO COM WC E 
VESTIÁRIO. R$1.600,00

JD MORADA DO SOL 
AV. ARIO BARNABE
SALÃO C/ 02 AMBIENTES, 
WC E ESTACIONAMENTO
R$ 2.800,00 + IPTU

CIDADE NOVA SL00346
AMPLO SALÃO 300M², WCS, 
VESTIÁRIOS.
PROX AV CONCEIÇÃO.
R$3000,00 + IPTU

GALPÃO GL00042
A.T 500M² A.C 380M²
R$ 6.000,00

JD. MORADA DO SOL 
SL00351
02 ANDARES, 185M² 
R$ 7.500,00

LOCAÇÃO - CASAS
 
PARQUE DAS NAÇÕES 
CA03078
02 DORM, SALA, BANHEI-
RO, COZINHA, A,S
GARAGEM COBERTA 1 
VAGA. R$ 1100,00 + IPTU

JD TURIN CA03054
CASA NOVA, 03 DORM ( 01 
SUÍTE), SALA, 
COZINHA, A.S, E GARAGEM 
COBERTA 02 AUTOS

JD ELDORADO CA03073
SOBRADO 02 DORM, 
BANHEIRO. SALA 2 AMB, 
COZINHA,  AMPLA ÁREA 
DE SERVIÇO, QUINTAL, E 
GARAGEM COBERTA. AT. 
250M² R$ 1250,00 + IPTU

JD COLIBRIS CA03065
03 DORM (01 SUÍTE), SALA, 
COZ, A.S. E 2 VAGAS
R$ 1300,00 

LOCAÇÃO 
APARTAMENTOS

JD. MORUMBI AP00916
02D, SALA, COZ, A.S, 1 
VAGA R$ 700 + COND + IPTU

AZALEIA DE ITAICI AP0328
03 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S, WC, E UMA VAGA 
COBERTA
900,00 + COND + IPTU

CENTRO ED YPE AP00896
01 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S, WC, R$ 1000,00 + COND 
+ IPTU

JD COLIBRIS AP00883
02 DORM, SALA, COZ PLAN,
WC E GAR. P/ 01 AUTO R$1000 
(INCLUSO COND E IPTU)

JD OLINDA
03 DORM (1SUÍTE) SALA 2 
AMB E VARANDA, 
COZ, A.S, WC, 01 VAGA
R$ 1000,00 + COND + IPTU

JD MONTE VERDE AP00511
02 DORM (01SUÍTE), SALA, 
COZ. PLAN, A.S PLAN, 
AMPLO QUINTAL 01 ANDAR, 
COM ELEVADOR. GARAGEM 
COBERTA. 1050,00 INCLUSO 
COND + IPTU

KITNET AP00886
COZINHA PLAN, BANHEIRO 
PLAN, GARAGEM COBERTA
PORTARIA 24HRS ANDAR 
ALTO. R$ 1100,00 .

VENDA- APARTAMENTOS

JD. MORUMBI  - AP00891
02 DORM, SALA, COZ, WC, 
A.S. 55M²
R$:160.000,00.

CENTRO – AP00558
KITNET COM GARAGEM. - 
R$ 175.000,00

JD. COLIBRIS – COND. VI-
TORIA REGIS –AP00862
02 DORM., SALA, COZ, WC, 
01VAGA. R$:175.000,00.

JD MONTE VERDE AP00812 
OPORTUNIDADE  
01 DORM, SALA, VARANDA, 
COZINHA COM ARMARIOS, 
BANHEIRO COM ARMARIO 
E 2 VAGAS DE GARAGEM 
R$ 180.000,00 

CECAP – AP00815
02 DORM, SALA, COZ, WC  
E 01 VAGA.
R$ 195.000,00

ITAICI- COND. AZALEIA  
AP00901.
02 DORM, WC, COZ, A.S, 
SALA, 01 VAGA P CARRO. 
A.U: 61M²
R$: 200.000,00

CENTRO – AP00896
01 DORM, SALA,COZ,WC, 
SEM GARAGEM, PORTARIA 
24H.
R$: 1.000,00+ COND+IPTU.
R$: 200.000,00 VENDA

JD. ALICE- AP00777
02 DORM, WC, SALA 02 
AMBIENTE, COZ, A.S E 01 
VAGA.
R$ 230.000,00

CECAP – AP00715
02 DORM, WC, SALA, COZ E 
01 VAGA. 
R$ 235.000,00

CENTRO – AP00824
 01 DORM, SALA, COZ 
PLAN. WC E 01 VAGA 
R$ 240.000,00

JD.SANTIAGO– AP00835
02 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S , WC, 02 VAGAS
R$ 240.000,00

JD. ALICE – VILA DAS FLO-
RES – AP00861
02 DORM, SALA, COZ 
PLAN, WC, A.S, 01 VAGA 
COBERTA. A.U: 60M² R$: 
250.000,00.

ITAICI (ED. AZALEIA)
AP.TERREO, 03 DORM 
(02DORM PLAN), COZ PLAN, 
02 VAGAS.
R$ 250.000,00
JD. PAU PRETO – AP00806
03 DORM, SALA, COZ, A.S, 
WC, 01 VAGA 
R$ 250.000,00

JD. ALICE – AP00774
02DORM, SALA, COZ, WC E 
01 VAGA.
R$ 255.000,00

PQ. SÃO LOURENÇO –
AP00818
03 DORM, SUITE, SALA, WC, 
COZ, 01 VAGA.
R$ 265.000,00

SALTO-SP, JD DOS TAPE-
RÁS 
03 DORM,1 SUITE, SALA, 
COZ, WC, 1 VAGA. 
R$ 270.000,00 ACEITA PER-
MUTA.



B3Imóveis

CASA VENDA NO JD. BRASIL - LOTE DE 250M2 - 3 dormitorios (1 suite)wc social, 
sala, cozinha americana, lav., varanda entrada pra vários carros R$250.000,00

CASA A VENDA NO JARDIM ITAMARACÁ:  02 dormitórios sendo um suíte, 
garagem com portão eletrônico o/02 autos . Apenas: R$255.000,00

CASA A VENDA NO RES. MONTE VERDE - 3 dormitórios sendo um suíte, toda decorada, churr, 
coz. c/ ilha e cook top gar com portão eletrônico p/ 2 autos. De R$420.000 por apenas R$390.000,00

CASA A VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL - 02 dormitórios sendo 01 
suíte garagem p/ 02 autos com portão eletrônico. Apenas :R$235.000



B4 Imóveis

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03564 – VL. MARIA HELENA – 3 cômodos s/ gar. R$550,00 + IPTU
CA0720 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 
+ IPTU
CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 + IPTU
CA03647 – JD. PAU PRETO – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 + IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA02732 – JD. CALIFÓRNIA – 2 dorms, sala, coz e gar. R$900,00 
+ IPTU
CA03867 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$950,00 + IPTU
CA03823 – CENTRO - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. R$1.100,00 
isento de IPTU

VENDAS

LOCAÇÃO

SALAS COMERCIAIS

SL0139 – ED. AMBASSADOR – 30m². R$1.000,00 incluso 
IPTU e Cond.
SL00367 – CIDADE NOVA I – Piso Superior: 60m² c/ 1 WC. 
R$1.00,00 + IPTU
SL00369 – ED. OFFICE PREMIUM - 40m², WC feminino e 
masculino e cozinha. R$1.200,00 + IPTU
SL00257 – OFFICE PREMIUM – 40m² e 1 vaga. R$1.400,00 
+ IPTU + Cond.

SALÕES COMERCIAIS

SL00248 – JD. REC. DO VALLE – 34m² c/ 3 WCs. R$900,00 
+ IPTU
SL00288 – 40m² c/ WC. R$1.000,00 + IPTU
SL00343 – CENTRO – 84m² c/ WC, estac, ar cond e elevador. 
R$3.000,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz 
e estac. R$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00537 –ALTOS DA BELA VISTA - sala, copa, coz, 
lavand. e 2 dorms. (1 suíte c/ hidro e 1 suíte c/ sala de 
estar), churrasq, pisc, canil e viveiro avarand. no piso sup. 
R$2.400,00 + IPTU

GALPÃO

GL00134 – COM. VITÓRIA MARTINI - 375m² - pé direito 8 
m², entrada p/ baú, recepção c/ WCs, escritório, WCs masc 
e fem, refeitório, coz. de 30 m². R$4.500,00 + IPTU
GL00209 – PARK. COM. DE INDAIATUBA – 1.047m². 
R$14.000,00 + IPTU

TERRENOS

TE0832 – CIDADE NOVA – 402m². R$2.000,00
TE01658 – REC. CAMP. JOIA – 7.200m². R$6.000,00

CA02985 – JD. POMPEIA – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.200,00 
+ IPTU
CA03863 – JD. FLÓRIDA – 2 dorms. (1 suíte), sala, coz, gar e 1 
dorm. nos fundos. R$1.200,00 + IPTU
CA02599 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms (1 suíte), sala, coz 
e gar c/ 1 dorm e WC nos fundos. R$1.200,00 + IPTU
CA02472 – JD. MORA DO SOL – 2 dorms, sala, coz. planejada 
e gar. R$1.250,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA1483 – JD. MORADA DO SOL – 3 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar. R$1.000,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, copa, coz 
e gar. R$2.800,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), sala, 
lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), 
sala 2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escrit, lavabo, pisc, 
1 dorm, área c/ churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + 
IPTU + Cond.

APARTAMENTOS

AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e 1 vaga. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00780 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm c/ AE, sala, coz. pla-
nejada e 1 vaga. R$800,00 + IPTU + Cond.
AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz e 1 
vaga. R$850,00 + IPTU + Cond.
AP01350 – RES. RES. VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte), sala 
2 amb, coz. Planejada e 2 vagas de garagem. R$1.350,00 + 
IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. e 1 
vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01349 – RES. LE CHATEAU FRONTENAC - 3 dorms (3 suí-
tes), 2 salas, 3 banheiros e 2 vagas. R$3.400,00 + IPTU + Cond.

AP01344 – ED. GRAÚNA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz. plane-
jada, lavand. e 2 vagas de garagem. Apartamento mobiliado. 
R$530.000,00

TERRENOS

OPORTUNIDADE - CONDOMÍNIO EUROPARK – 500m². 
R$250.000,00

TE01727 – ALTOS DE ITAICI – 312,16m². R$220.000,00
TE01641 – EUROPARK – 3.000m². R$1.140.000,00

CHÁCARA

CH00551 – VALE DO SOL - Chácara avarandada c/ 1 sala ampla, 
coz. americana c/ balcões, 1 dorm. + WC ao lado e 1 dorm. c/ 2 
WC’s masc. e fem., piscina grande em alvenaria, quartinho de 
máquinas, churrasq, murado, cercado e gramado. R$510.000,00

CASAS

CA03829 – VL. COSTA E SILVA - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 
2 banheiros e 3 vagas. R$550.000,00
 

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03756 – MORADAS DE ITAICI – 2 dorms, sala 2 
amb, coz, lavand. estendida, área coberta no quintal e 
1 vaga. R$320.000,00
CA03869 – COND. VILA ITU - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$380.000,00
CA03835 – COND. BRÉSCIA - 3 dorms (1 suíte), sala, 
2 banheiros e 2 vagas. R$570.000,00
CA03846 – RES. VIENA - 3 dorms (1 suíte), 2 salas, 
3 banheiros e 2 vagas. R$820.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, 
escrit, lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, 
coz, área gourmet, pisc, cascata em granito preparada 
p/ aquecedor solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). 
R$840.000,00
CA03871 – VILLAGIO SAN MARINO - Casa Térrea: 
3 dorms c/ AE, coz. planejada, desp, lavand. c/ AE, 
churrasq, WC, sala ampla de estar e jantar, aq. solar, 
2 vagas de garagem cobertas, pisos em porcelanato e 
laminado. R$900.000,00
CA03868 – COND. PANORAMA - 4 dorms (1 suíte), 3 
salas, 5 banheiros e 4 vagas. R$1.250.000,00

APARTAMENTOS

AP01348 – JD. BELO HORIZONTE - 2 dorms (1 suíte), 2 salas, 
2 banheiros e garagem. R$245.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ 
– SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 1 vaga. 
R$320.000,00

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz conju-
gada com área gourmet,lavanderia,garage, descoberta 
para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$160 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,
CA234 – PQ.INDAIA – R$307 MIL – 2dorms,sala,coz,2 
wc,lavanderia,quintal,garagem descoberta para 5 carros.
CA267 – JD.PANORAMA – R$360 MIL – 2dorms,sala,-
coz planejada,varanda,piscina,churrasqueira,garagem

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.309 – JD.DOS IMPERIOS – R$360 MIL – 3dor-
ms(1st),sala,coz,wc,piscina,churrasqueira,garagem 
para 2 carros 
CA.395 – MARIA HELENA – R$1.350.000,00 – 3dor-
ms(1st com closet),sala de estar pé direito duplo,jantar e 
tv,lavabo,varanda,copa,coz,lavanderia,escritório,despen-
sa,deposito,piscina,churrasqueira,garagem para 3 carros 
cobertos e 3 descobertos,todos os cômodos com armarios

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA335 – COND. PARK REAL – R$ 400 MIL – 3 dorms 
(1 st), coz americana,sala de estar com pé direito alto, 
wc social, lavanderia, garagem . (se for pagamento em 
dinheiro, aceita proposta).
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms 
(2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,la-
vanderia,dorm de empregada,dispensa,piscina,churras-
queira, gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$350 MIL – 3dorms,sa-
la,coz,2 wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,sala,co-
z,wc,lavanderia,1 vaga de garagem,moveis planejados

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm,coz,wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,sem garagem
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm,sala,coz,wc,sem garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
JD.MORADA DO SOL – R$880,00 – 2dorms,sala,coz,w-
c,entrada de moto
JD.MORADA DO SOL – R$950,00 – 2dorms,sala,coz,wc,-
sem garagem
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,w-
c,lavanderia,quartinho nos fundos,garagem
CENTRO – R$1150,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem garagem.
JD.BELA VISTA – R$1100,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,quin-
tal,garagem
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem 
para 1 carro.
JD.PAULISTA – R$1200,00 – frente:dorm,sala,coz planeja-
da,wc. Fundos :dorm,coz planejada. Área com churrasqueira 
e pia,garagem para 2 carros.
JD.REMULO ZOPPI – R$1300,00 – 2dorms,sala,coz,wc,-
garagem
JD.PRIMAVERA – R$1500,00 – 3dorms (1st),sala,coz,wc,la-
vanderia fechada,garagem para 1 carro.
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st),sala,coz,wc,garagem 
para 2 carro
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários (1st 
c/hidro),sala de estar c/ lareira,sala de jantar e TV,copa,coz 
planejada,lavabo,lavanderia,dorm e WC de empregada,es-
critório,dispensa,piscina,área gourmet completa,salão de 
festa,portão eletrônico,garagem para 2 carros coberta e 2 
descoberta

APARTAMENTOS

JD.MORADA DO SOL – R$570,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORADA DO SOL – R$630,00 – 1dorm,sala,coz,wc,sem 
garagem.
PQ. RES. INDAIA – R$600,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavan-
deria,1 vaga de garagem.

CIDADE NOVA – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e 
jantar,coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

PAU – PRETO – R$900,00 – 87m²,wc
JD. M. SOL – R$1600,00 – 100m², 3 wc, estrutura p/ coz industrial
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m²,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m²,WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m²,WC + WC cadeirante
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas,cada 
uma com wc,sala dos fundos com azulejo,gabinete e pia
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CENTRO -  R$1000,00 - 32,47,wc – EDIFICIO CORDOBA
CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC privati-
vo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,escadas,serviço de 
limpeza,portaria virtual,monitoramento 24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
VL.CASTELO BRANCO – R$1200,00 – 38m²,2wc,1 vaga de 
garagem
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de garage,sa-
cada,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS 
R$1980,00 – clinica já funcionando. Para médicos : piso por-
celanato,ar condicionado,pia,wc privativo. Para dentistas : piso 
porcelanato,ar condicionado,pia,espaço para esterilização,já esta 
pronta para receber o equipo. Com direito a secretaria,luz,agua,ip-
tu,limpeza e telefone

TERRENOS

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

GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL – R$ 8 MIL –  658m² 

CA03666 – CONDOMÍNIO TERRA MAGNA - CASA DE ALTO 
PADRÃO E FINO ACABAMENTO – 04 suítes (01 master), sala 
e estar e jantar, sala de tv, 06 banheiros, área gourmet c/ churras-
queira e forno, Jd. De inverno, sacada, piscina e garagem para 04 
vagas. Com planejados. - R$7.800,00+IPTU+COND

CA03639 – RESIDENCIAL TERRA NOBRE – CASA - 3 dorms planejados sendo 
03 suítes, sala de estar e jantar, coz planejada, banheiro c/ planejado, AS, área 
gourmet c/ churrasqueira, área de piscina c/ sauna e 02 duchas e garagem 04 
vagas. Obs: ar condicionado nas suítes e nas salas. - R$5.000,00+IPTU+COND

CH00117 – LAGOS DE SHANADÚ – CHÁCARA - 5 dorm. Sendo 2 
suítes, sala de jantar e estar, sala de tv, coz, gar, piscina, churrasqueira, 
forno, pomar, lareira, bar, escritório, quarto de empregada com banheiro. 
Casa do caseiro com 2 dorm., WC, sala, cozinha. (+/- 60m²) Obs: pla-
nejado na cozinha, banheiros e dormitórios. - R$6.000,00+IPTU+COND

VENDA - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! LOCAÇÃO

CA03793 – JD PAULISTA I - Casa com 3 dormitórios sendo 1 suíte, 
Sala, Cozinha com planejados, WC, garagem  4 vagas + edícula com 
lavanderia e WC. Frente com 11 metros. Terreno de 186m² / Área Cons-
truída: 160m² - R$320.000,00 - Aceita permuta em imóvel de menor valor.

SL00351 – VILA BRIZOLLA – SALÃO COMERCIAL BEM LO-
CALIZADO! COM 200,00 M², COM 02 BANHEIROS. ESTACIO-
NAMENTO NA FRENTE. R$ 5.000,00 + IPTU

AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),-
sala,coz planejada,wc,garagem
AP.566 – PRAIA GRANDE – GUILHERMINA – R$150 MIL – 
dorm,sala,coz,wc,1 vaga de garagem comunitária.

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
  
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes apartir 
de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.24 – JD. DOS SABIAS – R$115 MIL – 150m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 MIL – 
apartir de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  R$250 
MIL

CH703. – JD. PANORAMA – R$850 MIL – dorm,sala,coz,w-
c,campo de futebol,garagem
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 
-  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa 
de 5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tan-
que de água,nascente com córrego,piscina 3x5m,plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

 IC.12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E 
CASA - 2dorms,sala,coz,WC,garagem para 5 carros. 



B5Imóveis

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 104402 - Portal de Andradas - 3D/ 1 suíte/sala 2 
amb / coz planej/ wc / lav./ 1 gar R$1.100,00 + Cond + IPTU

ref. site 353402 - Vila Suíça - 3D/ 1 suíte/ hidro / sala 2 amb/ 
coz planejada/ despensa/ lavand/4 gar R$3.500,00 + IPTU

ref. site 113402 – Jd. Dom Bosco - 3D/ 1 suite/ 
sala  2 amb/ coz planejada/ despensa/ lav/ churr/ 

piscina / 4 gar / edícula R$690.000,00

ref. site 638051 - Monte Verde – 3 dormt/ 1 suite/ sala/ 
coz/ wc /lavand/ gar R$1.500,00 / R$300.000,00

ref. site 764402 – Jd. Morada do Sol - 190 m² - 3 WC / 
escritório/ copa /estacionamento R$3.500,00

ref. site 254402 – Jd. Morada do Sol - 3 dormt/ sala /coz 
/wc / lavand/ 2 gar R$1.200,00 + IPTU

ref. site 284402 – Jd. Brescia - 200 m² -  plano R$170.000,00

ref. site 050402 - Vertentes De Itaici – 3 dormt/ suite/ sala 
2 ambt/ coz/ wc  / lavand/ gar R$380.000,00

ref. site 644402 - Cidade Nova – recepção/ 5 salas/ coz 
ampla/ wc / R$1.600,00 + IPTU

ref. site 593402 - Portal das Cerejeiras – 2D/ sala / coz pla-
nej/ wc social/ lav/ gar R$1.100,00 + Cond / R$240.000,00 

ref. site 755402 – Vila Florença - 150 m² - R$100.000,00

ref. site 215402 - Res. BelVille - 4D /2 suítes/closet/hidro/ 1 
dormt visita / sala de TV, estar e jantar/ escrit/ coz planej/ 
ateliê /despensa/ piscina aq/ churrasq/ R$1.200.000,00
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Oportunidade - Vende-se 
casa Jardim Primavera. 
Sendo 2 dormitórios um 
suíte, garagem p/02 carros 
e mais dependências. F.: 
(19) 99375-2113. What-
sApp.
Casa 2 dorms – Financia-
mento pela caixa econômi-
ca do terreno e da constru-
ção – consulte-nos - - (19) 
98254 7703 /(19)3885-
4500 CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no Jd. 
Morada do sol R$290 MIL 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no Altos 
de Itaici R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 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 - F. 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no Jd. 
dos Imperios R$380 MIL  
- (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
p isc ina ,  chur rasque i -
ra, cozinha, banheiro, 
garagem pra 02 carros. 
A.T108M². + COND.214,00 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 
01 suite ,sala , cozinha, 
a.s, wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  R$ 
520.000,00. F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, 
cozinha, Wc. R$190.000,00 
(19) 3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-2215

Casa térrea, 3 quartos sen-
do 1 suíte, wc social, sala 
e cozinha ampla, área de 
serviço fechada, garagem 
p/ 3 carros, portão eletrônico 
e ampla área verde. AC 
145m2 e AT 387m2. Tratar 
direto com proprietário tel. 19 
9 7403-1950.
Vendo edícula toda florida 
e murada com planta apro-
vada para um casa no Jd. 
Europa II em terreno de 250 
m². Local excelente. (19) 
99697- 6698. 
Vende-se ou troca-se casa 
Jd. Monte verde por chá-
cara. Casa A.T. 250 m², A.C. 
179 m², portão eletronico, 
cerca elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, piscina 
3x5, casa com 7 comodos 
sendo 2 banheiros e lavan-
deria. Tratar com proprietário 
F.: (19) 3816-2011- 99487-
5089
Vendo casa em Salto nova 
- Acabamento de primei-
ra. Recanto do Guaraú - 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 
garagem para 2 carros . 
AT: 175m² AC: 92,5m². Va-
lor : R$250.000,00 F.: (19) 
99612-7897. Aceito permuta 
com terreno em Indaiatuba.
Jardim Montreal - Ex-
celente casa térrea com 
106m2 – AT150, 3 D (1 
suíte), wc social cozinha c/ 
balcão e mesa de granito, 
sala de jantar e sala de 
visita, churrasqueira com 
wc, aquecimento solar, pre-
parada p/ ar condicionado, 
porcelanato, esquadrias em 
alumínio e tudo mais, gara-
gem coberta. R$490.000,00. 
19-9.97519921 creci 65362.
Jardim Montreal - Exce-
lente sobrado com 168m2 
– AT150, 3 D (2 suítes c/ 
armários, 1 suíte c/ close), 
sala cozinha projetada com 
cook top, churrasqueira, 
aquecimento solar, ar con-
dicionado, porcelanatos 
especiais, granitos, tetos 
trabalhados, esquadrias em 
alumínio, muitas tomadas 
e muita iluminação  ampla 
e bela escada mais, ga-
ragem coberta e jardim. 
R$680.000,00 estuda fi-
nanciamento. Localização 
especial 19-9.97519921. 
creci 65362.

Procuro casa para alu-
gar 3 ou 2 dormitórios 
com garagem. Valor de 
R$1.000,00 à R$1.200,00. 
Tenho fiador. Tratar F.:(19) 
98240-8439
Aluga-se casa no Jardim 
Tropical com 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, lavan-
deria e garagem. Valor: 
R$1.000,00. Tratar F.: (19) 
3875-4737
 

Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, ar 
condicionado sala e quar-
tos, 9º andar sol da manhã. 
Aceito permuta de terreno 
no Bréscia ou Mantova 
como parte do pagamento. 
Valor: R$ 290.000,00. Tra-
tar direto com proprietário 
F.: (19) 99612-7897
Vende-se ou aluga-se 
apt no Centro Ed. La 
Spezia– APTO. MOBI-
LIADO com 2 dormitórios 
e 1 vaga. R$1.800,00 ou 
R$380.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
VENDE-SE APARTAMEN-
TO COCAIS II - 2 dor-
mitórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 1 
vaga de garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: (19) 
99168-6945
ED. SOHO- 2 dormitórios 
com suíte, 2 vagas, varan-
da gourmet e área de lazer 
completa. R$450.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
A P A R T A M E N T O  J D . 
TROPICAL – 2 dormitó-
rios sendo 1 suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, lavan-
deria, WC social, varan-
da gourmet e 1 vaga de 
garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apar tamento  com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dorms 
na Cidade Nova R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 dorms 
no bairro chácara do trevo 
R$370 mil - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(plane-
jada), banheiro, garagem 
p/01 carro . cond:200,00 in-
cluso água R$: 175.000,00.
Vendo apt no Centro com 
2 dorm. + 1 suíte, todos 
os cômodos com armá-
rio, garagem p/ 2 carros 
e cozinha planejada. (19) 
99697- 6698
Vendo Apartamento Re-
sidencial - Nações Uni-
das, Jd. Alice Indaiatuba/
SP. 02 dorm. (um com 
móveis planejados), sala 
de estar e jantar, cozinha 
planejada, lavanderia c/ 
armário, WC, garagem 
para 01 carro coberta, 1º 
andar. Baixo condomínio 
e IPTU - Vendo mobiliado. 
F.: (19) 3394-2197 - cel: 
(11) 98635-7556

Vendo Apartamento. Valor: 
R$155.000,00. Aceito 50% 
de entrada e financiamento 2 
dormitórios. Jardim Morum-
bi. Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99482-6697 F.:(19) 
3875-3201
Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, ar 
condicionado sala e quar-
tos, 9º andar sol da manhã. 
Aceito permuta de terreno no 
Bréscia ou Mantova como 
parte do pagamento. Valor: 
R$ 275.000,00. Tratar direto 
com proprietário F.: (19) 
99612-7897
Vende-se apto Cond. Por-
tal das Flores - 3 dorm; cozi-
nha planejada; 1 vaga; área 
de lazer completa. R$ 259 
000,00 - F.: (19) 992569976 
ou (19) 99368-2711
Vende-se apto Cond. Feli-
citá - 3 dorm (suíte); 2 vagas;  
cozinha e quarto planeja-
dos; varanda gourmet; área 
de lazer completa. R$ 350 
000,00. F.: (19)99928-8133 
ou (19) 99256-9976
VENDE-SE APARTAMEN-
TO: AP00037- Condomínio 
Edifício SOHO– Indaiatuba/
SP- 85m² total - Valor: R$ 
477.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771
Vendo apartamento pronto 
para morar. Condomínio 
Village Azaléia. Com 3 
dorm., 1 vaga p/ carro e área 
de lazer. Tratar com proprie-
tário (19) 99127- 1799
Vende-se ou Troca-se 
apartamento Villa Felicità. 
Frente ao Parque Ecológico 
- com móveis planejados, ar 
condicionado, 2 vagas na 
garagem . Lazer completo . 
84m². Valor: R$490.000,00. 
F.: (19) 99622-7901. Direto 
c/ proprietário
 

Alugo Apto no Centro de 
Indaiatuba- Edifício Ana 
Lúcia, na Rua Cinco de 
Julho, 3 dormitórios (1 suíte), 
sala ampla 2 ambientes com 
sacada, cozinha, área de 
serviço com WC emprega-
da, WC social, área útil 120 
m² , 2 vagas cobertas, aque-
cedor à gás central, portaria 
24 horas com segurança. 
Não é permitido animais. R$ 
1.600,00 isento de condo-
mínio, água e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ Whatsapp 
(19)997252157.
Alugo apto na Praia Gran-
de na Vila Guilhermina à 
50m da praia, para finais 
de semana e temporada. F. 
99564-4054 / (19) 3328-4766
 

Chácara Vale do Sol - Casa 
Avarandada – 2 dormitórios, 
sala, cozinha americana, 
WC fem e mas, piscina, 
churrasqueira, murado e 
gramado R$510.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395

Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda ava-
randada, gramada, pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravidade, 
diversas árvores frutíferas, 
playground , 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
Sitio Estrada Mato Den-
tro  2.500. 000,00. F.: (19) 
98254-7703 CRECI 74.092
Sítio na Bahia Vendo/
Troco 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 operando com 
voos da (Azul) aos saba-
dos saindo de Viracopos 
em Campinas-SP. A pro-
priedade esta distribuída 
em pastagem, lavoura de 
cacau, outras e pequena 
mata. Energia passa den-
tro 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, mandioca, 
café e outros. Isso em 
virtude da boa media de 
chuvas/ano na região e 
as nascentes existentes 
na propriedade. Conta-
to F.:(19) 98288-1728. 
WhatsApp.

 
VENDO JARDIM LAGUNA 
- Terreno de 302m² planos. 
Aceito veiculo c/ parte pa-
gamento. R$190.000,00. 
Direto com proprietário F.: 
(19) 98282-9020. 
Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terreno de 
300m². Ótima topografia. 
Fone: (19) 99166-8272 – 
(19) 98333-5694
V e n d o  t e r r e n o  J a r -
d i m  R e g i n a .  Ó t i m a 
topografia 250m². Valor 
R$195.000,00 Tratar F.: 
(19) 99774-4452.
Terreno no Condominio  
Residencial Dona Lucilla. 
Condomínio de alto pa-
drão,  área de 379,20m2. 
Preço abaixo do mercado, 
R$275 mil (R$725,00 o 
m2). Aceita permuta com 
apartamento de valor si-
milar.  Direto com o pro-
prietário. Imóvel quitado. 
F.:19-98128-7316.
Vende-se terreno no 
condomínio Vista Verde 
175m². Próximo a portaria. 
Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99792-1440 / (19) 
99774-3834

Jardim Bréscia - Oportu-
nidade única, TERRENO 
com 200m2, plano, na 
quadra A, com escritura 
e registro, R$165.000,00. 
Discute-se proposta. 19-
9.97519921. 
Vendo/ Troco : Terreno 
de 300 m² plano, melhor 
local Jd. Esplanada I à 
50 metros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos do 
centro, próximo ao co-
légio Objetivo e o novo 
Sumerbol, padaria Suiça 
e Gianinni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno de 
menor valor em loteamento 
aberto. Doc. OK. F.: (19) 
98288-1728 (whatsapp) 
/ (19) 3875-2860 - Valor 
R$ 235.000,00 (tratar com 
proprietário)
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO (ÚNICO LOTE 
N A  R U A )  1 5 0 M 2  – 
R$1060,00P/ M2 - ESCRI-
TURADO. F.: (19)99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNI-
C O  L O T E  N A  R U A ) 
125M2 – PLANÍSSIMO – 
R$1.100,00 P/ M2 - F.:(19) 
99762-7997 /  (19) 3935-
3294
Vende-se terreno na Vila 
Suiça todo mundo 12 X 25 
metros. Valor R$235.000,00. 
Tratar com proprietário F.: 
(19) 98324-3243

 
Galpão Industrial Vitória 
Martini – 770 A/T e 375 
A/C. R$4.500,00 Fone: 
(19) 98333-5694 – (19) 
99166-8272
Vendo sobrado comer-
cial - Salão comercial e 
casa na parte superior 
– 360m² A/T e 300m² A/C. 
R$950.000,00.  Fone: 
(19) 99166-8272 ou (19) 
98333-5694
Vende-se ponto – Jd.Re-
gina. Salão odontológi-
co - 40m² mobiliado, 2 
banheiros e garagem para 
2 carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-4336
Sala nova 39m2, 2WC, 1 
vaga na garagem, situado 
no torre medical. Direto 
com o proprietário. Tel. 
(19) 9 8239-4260
 

Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, 
depilação e barbearia.
In fo rme a  senha  J46 
para receber desconto 
espec ia l !  L igue :  (19 ) 
3 3 1 8 - 4 4 4 1  / W h a t s 
98965-8498
Cursos de cuidador de 
idoso, atendente de far-
mácia, informática, ro-
tinas administrativas e 
logística. Informe a senha 
J46 para receber des-
conto especial!  Ligue: 
(19) 3318-4441 /Whats 
98965-8498

Vendo casa e  sa lão 
bairro Costa e Silva , 
02 dormitórios, sala, co-
zinha, quintal e garagem 
p/ 01 carro com salão 
comercial, em cima edí-
cula com terraço, chur-
rasqueira e dois cômo-
dos. Terreno 180m². Valor 
R$400.000,00. Alugada 
com renda de R$1.500,00 
mensaias. Contato F.:(19) 
98288-1728
 O P O R T U N I D A D E ! 
JD.LAGUNA EM SAL-
TO-SP. Casa de 02 dor-
mitórios, sendo um suíte, 
sala/cozinha americana, 
wc, garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em lote 
de180m2 + uma chácara 
de 100m2 (SÓ TERRENO) 
no bairro pedregulho em 
Indaiatuba-SP. troca-se 
por casa em Indaiatuba de 
menor ou igual valor. Base: 
R$310.000, 00. Tel.:(19) 
99762-7997. Corra!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. Rua:77, próximo 
ao Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de fe-
vereiro por R$195.000,00 
03 dormitór ios,  suí te, 
garagem, bom acaba-
mento em lote de 125m2. 
Aceita:  R$110.000,00 de 
entrada + 90 x R$1.650,00 
F . :99762-7997 /  (19) 
3935-3294. Corra!
JD.COLIBRIS - 02 dormi-
tórios (01 suíte) sala- co-
zinha –wc social- lavande-
ria, garagem p/02 autos. 
Oportunidade única! Em 
oferta para o mês de feve-
reiro de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00, ou 
terreno no negócio. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) wc 
social, sala, cozinha, ga-
ragem com portão ele-
tronico,110m² de área 
construída, em lote de 
133m² documentos em 
ordem para financiamento. 
Apenas R$255.000,00 
aceita terreno e carro. 
F.:(19) 99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra!

JARDIM ADRIANA - Exce-
lente casa em dois pavimen-
tos, sendo no pav superior: 
02 dormitórios (01 suíte) wc 
social, sacada com porta 
balcão com vista para o 
Parque Ecológico e no pav 
inferior: sala 02 ambientes –
lavabo, wc social, lavanderia, 
edícula   e grande espaço de 
terreno com piso ideal para 
piscina, garagem com portão 
eletrônico. De R$350.000,00 
em oferta durante o mês de 
fevereiro por R$290.000,00. 
Corra! Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no ne-
gócio.
Jardim Itamaracá Vendo/
Troco - Casa com 123me-
tros de área contruída, em 
terreno de 400 metros, com 
2 dormitórios, sendo uma 
suíte e um WC social, sala, 
cozinha, área de serviço, 
garagem p/ 3 carros, todos 
com acabamento em piso 
frio, corredor lateral com 1,5 
metros de largura, no fundo 
uma área do terreno com 
123m², com opção para outra 
construção, como casa terrea 
e/ou sobrado. Aceito permuta 
por casa de menor valor, nos 
bairros: Maria Helena, Jardim 
Aquario, Cidade Nova I e II. 
O imóvel encontra-se em per-
feito estado de conservação, 
não necessitando de gasto 
com pinturas e outros ser-
viços. Valor: R$750.000,00. 
Contato direto c/ proprietário 
F.: (19) 3875-0667. Doc: OK
Vendo casa no Jardim 
Oliveira Camargo - sala, 
cozinha, 2 quartos, lavan-
deria separada nos fundos 
e garagem. Aceito finan-
ciamento pela caixa . Valor 
R$195.000,00. F.:(19) 3835-
1210 / (19) 3834-8020 / (19) 
98316-2829 WhatsApp
 

Cond. Parque dos Guaran-
tãs - 3 dormitórios (1 suite c/ 
armários embutidos), sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
churr. e 2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + Cond.
Fone: (19) 99778-4336
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Vende-se filhote de Maltes 
- Femias e Macho micro, 
vacinado. F.:(19) 99716-
4485 WhatsApp
Vendo TV PHILCO 32” 
Led Slim. Valor R$800,00 á 
vista. Tratar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500 Vendo uma 
potência p/ carro STETSOM 
CL 950. Valor a negociar. 
(19) 3875-7624
Vendo bebê conforto R$ 
100,00. F.: (19) 3875-7624
Vendo tapete de vários 
tamanhos semi-novos a 
partir de R$ 50,00. (19) F.: 
3834-1367 (19) 9648-9124 
Dona Jandira
Vendo TV SONY 36 pole-
gadas R$ 250,00 Entrar em 
contato (19) 98355-9959
Vendo ar condicionado, 
marca Consul 12.000 ptu. 
Valor R$ 1.000,00 Entrar 
em contato (19) 98355-9959
Vendo 1 freezer vertical R$ 
300,00. PORTAO 1,80X3- 
$400,00. MÁQUINA DE 
RECARREGAR CARTU-
CHO R$ 300,00 E JOGO 
DE CORREMAO 12M DE 
ALUMINIO SEMINOVO - 
(19) 3935-1633
Desejo comprar cristaleira 
antiga. Entrar em contato 
(19) 3834-1367
Vendo cama de solteiro ma-
deira maciça ótimo estado. 
R$ 350,00 F.: (19) 99259-
1877 / 3017-5541
Vendo alto falante de car-
ro. Valor a negocE97
Vendo Bicicleta Scott Im-
portada de R$2000,00 por 
R$800,00. F.:(19) 3935-
6985
Vendo Portão de 3m X 1,80. 
Valor: R$400,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma maquina de 
recarregar cartucho. Valor 
R$400,00. Tratar com Sonia. 
F.: (19) 3935-1633
Vendo uma porta de cor-
rer de vidro 1,60m. Valor: 
R$400,00. Tratar com Sonia. 
F.: (19) 3935-1633
Vendo uma televisão de 14 
polegadas de tubo Valor: 
R$150,00. Tratar com Sonia. 
F.: (19) 3935-1633
Vendo um teclado Casio 
novo Valor: R$400,00. Tratar 
com Sonia. F.: 3935-1633
Vendo 12 metros de cor-
rimão em aluminio para 
escada. Valor R$300,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633

Vendo 3 portas de ba-
nheiro sem batente. Valor 
R$70,00 (cada). Tratar com 
Sonia F.:(19) 3935-1633
Vendo carrinho de chur-
rasqueira INOX. Valor: R$ 
550,00. F.: (19) 3875-7624
Vendo Vidros dianteira e 
traseira para carro modelo: 
Corcel. Valor: R$150,00 
(cada) F.: (19) 3875-7624 
Vendo DVDs raros, dese-
nhos e seriados R$0,80 
cada. F.:(19) 99193-2917 
WhatsApp
Vendo Bacia branca de 
banheiro nova R$10,00. F.: 
(19) 99193-2917 WhatsApp
Vendo uma camera Tek-
-Pick, grava vídeo, som, 
tira foto, web cam nova na 
caixa. R$200,00. F.: (19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo ventilador de pe-
destal. Valor: R$100,00 
F.: (19) 3834-1367 - (19) 
996489124
Vendo Tampo de Vidro 
1,50m X 1,50m. Vidro 
temperado 10mm. Valor: 
R$500,00 F.: (19) 3875-
4485 Odete
Vendo Máquina de costura 
Brilhante. Valor: R$500,00 
F.: (19) 3875-4485 Odete
Vendo Tablet DL novo, 
com garantia de 3 meses. 
Valor a negociar F.: (19) 
3875-7624
Vendo Estante. Valor 
R$150,00. F.: (19) 3017-
4925 / (19) 99140-9237
Vendo comoda de MDF 
para bebe. Brilhante bran-
co. 1,62 de comprimento. 
Valor R$450,00 F.: (19) 
3834-6769 / 99182-6051
Vendo som Sharp 3 em 1. 
F.: (19) 3875-4575
Vendo Mega Drive modelo: 
sega F.: (19) 3875-4575
Vendo centrifuga cadence  
110. F.: (19) 3875-4575
Impressora Hp OfficeJet 
J4660 Multifuncional, colo-
rida, usada, revisada, sem 
tinta, USB, R$200,00. F.: 
(19) 99617-4522
Impressora MG3210 Pi-
xma jato de tinta, usada, 
revisada, sem tinta, com 
USB, com Wifi, R$150,00. 
F.: (19) 99617-4522
Impressora HP Photos-
mart C4480 Multifuncional 
jato de tinta, usada, revi-
sada, sem tinta, colorida, 
USB, R$180,00.  F.: (19) 
99617-4522

Impressora HP Officejet 
Pro 8600 Multifuncional jato 
de tinta, usada, revisada, 
sem tinta, colorida, USB, 
com Wifi, com ethernet RJ45, 
R$350,00.  F.: (19) 99617-
4522
Impressora HP Deskjet 
3940, usada, tinta no fim, 
em bom estado, jato de tinta, 
colorida, USB, R$70,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Impressora multifuncional 
jato de tinta HP Photosmart 
C4280 sem tinta, colorida, 
usada e revisada, USB, 
R$150,00.  F.: 99617-4522
Impressora matricial Ep-
son LX-300 com cabo para-
lelo, usada, funciona ok com 
form. cont., com fita nova e 
mais duas fitas na caixa, usa-
da e revisada ok, R$500,00.  
F.: (19) 99617-4522
CPU AMD Athlon II X4 
620, 4GB RAM, HD 80GB, 
Win7, usado, revisado ok, 
R$250,00.  F.: 99617-4522
CPU AMD Sempron 
2,2GHz, 2GB RAM, HD 
40GB, Linux, usado, revisa-
do ok, R$100,00.  F.: (19) 
99617-4522
Monitor LG Flatron L1742S, 
17 pol, usado, ok, teclado e 
mouse PS2, R$250,00.  F.: 
(19) 99617-4522

 

Fiat Tempra SX 96/97 cor: 
Azul. Bom estado de con-
servação. Kilometragem ori-
ginal. Valor: R$6.500,00 F.: 
(19) 3875-9524

Vendo Carro Etios HBXLS 
1.5 Completo Modelo 
2018 Cor: Branca Kilome-
tragem: 17.659. Valor da 
tabela F.: (19) 38757738

 
Ofereço-me como moto-
rista de van para viagens 
com cursos de passa-
geiros e escolares. Tra-
tar com Rosane F.: (19) 
99710-4661
Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador, pequenos 
reparos na construção ci-
vil e pinturas. (19) 98329-
8580 (WHATS APP) Falar 
com João
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos crianças 
pessoas com necessi-
dades espec ia is  p ré-
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
experiência e referên-
cia horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lavadeira de 
roupas e como cuidadora 
de de crianças. Atendo 
à domicíl io ou em mi-
nha residência. Entrar 
em contato com Val (19) 
99448-0082 - whats app
Ofereço-me como lim-
peza e manutenção de 
piscinas e geral. F.: (19) 
98332-1025

empregos

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

AUXILIAR DE LIMPEZA – Expe-
riência na função. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos e aos finais 
de semana.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS – Experiência em corte 
de grama, limpeza de piscinas 
e pequenos reparos (elétricos, 
hidráulicos e pintura). Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em escala.
ANALISTA DE PROCESSO DE 
USINAGEM - Superior em En-
genharia Mecânica / Produção 
/ Tecnólogo em Processos ou 
Técnico. Experiência em progra-
mação / preparação torno CNC 
e Centro de Usinagem. Conhe-
cimento em desenho mecânico 
e metrologia, conhecer software 
Solid Edge ou similares. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.
CONSULTOR (A) COMERCIAL 
DE RECURSOS HUMANOS – 
Experiência na área de vendas 
no Ramo de Agência de empre-
gos ou Terceirização. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. CNH B. 
Irá dirigir os carros da empresa.
ESTOQUISTA – Ensino médio 
completo. Bons conhecimentos 
em Informática. Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO – Experiên-
cia em ferramentaria de moldes 
plásticos. Para trabalhar em em-
presa Multinacional na cidade 
de Monte Mor.
LIDER DE LIMPEZA – Experi-
ência na função. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em 
escalas de trabalho. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
MANDRILHADOR – Experi-
ência na função. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE TORNO CNC 
– Experiência na função. Curso 
de Metrologia e Leitura e Inter-
pretação de desenho. Residir 
em Indaiatuba ou Salto. Dispo-
nibilidade de horário. 
OPERADOR DE MÁQUINA – En-
sino médio completo. Conheci-
mentos em metrologia e Leitura 
e Interpretação de desenho.
Experiência em operar fresa, 
furadeira e torno CNC. Residir 
em Indaiatuba.
PORTEIRO – Experiência na 
função. Ensino médio. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
RETIFICADOR – Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR – Ensino médio 
completo. Experiência em Solda 
TIG, MIG, eletrodo e noções 
em Solda Inox. Residir em In-
daiatuba ou Salto. Desejável 
possuir Curso na área de solda 
e montagem.
VENDEDOR (A) - Experiência 
na área de vendas no Ramo 
de material para construção. 
Ensino médio completo. Co-
nhecimentos com Informática. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ZELADOR – Ensino funda-
mental. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.

Rua Hercules Mazzoni, 900 - 
Jd. Pau Preto - Indaiatuba/SP 

Contatos: (19) 3875-3759  
Acesse nosso site: 

www.skalaempregos.com.br  
skala@skalaempregos.com.br
atendimentoska@gmail.com

ANALISTA DE QUALIDADE 
(8523): 
ASSISTENTE DE ALMOXARI-
FE (8565): 
ASSISTENTE COMERCIAL 
INTERNO (8550): 
ASSISTENTE DE DEPTO PES-
SOAL (8516): 
ASSISTENTE DE DEPTO PES-
SOAL JR. (8546): 
ASSISTENTE LOGÍSTICO 
(8549): 
ASSISTENTE TÉCNICO DE 
MANUTENÇÃO (8484): 
ASSISTENTE DE VENDAS 
(8556): 
AUXILIAR FISCAL (8505): 
AUXILIAR DE PCP (8559): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8528): 
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8319): 
AUXILIAR DE VENDAS IN-
DUSTRIAIS (8552): 
ESTÁGIO EM MECATRÔNICA 
(8567): 
ESTÁGIO T.I. (8518): 
G E R E N T E  I N D U S T R I A L 
(8525): 
GERENTE DE LOJA (8453): 
MONTADOR DE MÁQUINAS 
(8561): 
MOTORISTA “E” (8530): 
OPERADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM (8563): 
O P E R A D O R  L O G Í S T I C O 
(8562): 
OPERADOR DE MÁQUINA 
SERRA (8543): 
PORTEIRO/ AGENTE DE SE-
GURANÇA (8560): 
PREPARADOR DE MÁQUI-
NAS (8457): 
TECNICO EM PLASTICO 
(8564): 

Açougueiro
Assistente de vendas ( 
Farmacia)
Atendente de lanchonete
Auxiliar de jardinagem 
na conservação de vias 
permanentes
Auxiliar de linha de pro-
dução
Auxiliar técnico eletrônico
Caldeireiro montador
Camareira de hotel
Chefe de cozinha
Cortador, a mão
Empregada doméstica
Farmacêutico
Faxineiro
Ferramenteiro
Fresador CNC
Gerente de Farmácia 
Instalador hidráulico
Limpador de vidros
Mecânico de auto em geral
Mecânico de manutenção
Mecânico eletricista de 
automóveis
Motorista de caminhão 
(CNH – D )
Operador de centro de 
usinagem com comando 
numérico
Operador de máquinas 
de construção civil e mi-
neração
Operador de torno coman-
do numérico
Pizzaiolo
Serralheiro
Serviços gerais 
Soldador
Vendedor 

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.

Vagas on-line, sujeitas 
a alterações a qualquer 
momento. Para saber a 

empresa e dados da vaga 
comparecer ao Pat com 
todos os documentos.

Ofereço-me como faxi-
neira e passadora de rou-
pas. Entrar em contato no 
telefone (19) 99595- 9448
Ofereço-me como jardi-
neiro roçada de chácaras 
e limpezas. (19) 3875-
7624
Ofereço-me como jardi-
neiro, pedreiro, encana-
dor e eletricista . Tratar 
com Odair F.: (19) 99776-
6841
Ofereço-me como empre-
gada doméstica. Tratar 
com Sonia F.: (19) 98265-
1498 ou (19) 98239-0199
Ofereço-me como ven-
dedor externo 10 anos 
de experiência F.: (19) 
98229-8807
Ofereço-me como Ca-
beleireira. Faço Escova 
Progressiva e Selamento 
sem formol. A partir de 
R$50,00. Atendo na Mo-
rada do Sol e também a 
domicílio. F.: (19) 99369-
5615 / (19) 3935-0499
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos pessoas 
com necessidades es-
peciais enfermos e etc 
atendimento Residencial 
e hospitalar possuo expe-
riência e referência tratar 
com Talita (19) 98869 
-4313
Ofereço-me como mo-
torista particular, passa-
geiros particular. Tratar 
com Rosane.  F. :  (19) 
99710-4661
Ofereço-me como con-
sertos de maquina de 
costura industrial (Má-
quina reta duas agulhas, 
travete, galoneira e inter-
lock) F.: (19) 99212-1731 
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