
SAÚDE

FERIADO

Nova unidade de resgate é 
entregue aos Bombeiros

SP-75 deve receber 244 mil veículos no Carnaval

Festival em 
prol da Páscoa 
Solidária 

ADI apresenta 
seu elenco para 
temporada 2019

Z10 garante 
segurança em 
venda e locação

UNIMAX FUTSAL ESPECIAL

Teve início no Cen-
tro Universitário Max 
Planck de Indaiatuba o 
Festival em prol da Un-
iMAX Páscoa Solidária. 

Na última semana a 
ADI de futsal apresentou 
seu elenco profissional e 
categorias de base para 
temporada 2019. 

A Z10 Negócios Im-
obiliários tem como ob-
jetivo englobar as possi-
bilidades que o mercado 
imobiliário oferece.

O Corpo de Bombeiros de Indaiatuba recebeu mais uma unidade de resgate 
na manhã da última quarta-feira, dia 27. O resgate já está disponível para a 
realização dos atendimentos.
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Bandeira tarifária 
para março 
segue verde

Forte chuva 
causa transtornos 
na cidade

ENERGIA

TEMPORAL

A conta de energia do 
mês de março será sem 
acréscimo para o consum-
idor, segundo a Aneel. Isso 
porque a bandeira tarifária 
verde permanecerá pelo 
quarto mês consecutivo.

As últimas chuvas 
registradas na cidade 
causaram transtornos 
aos moradores. Foram 
registradas quedas de 
árvores e falta de energia 
em alguns bairros.
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Mais de 3 mil eleitores de Indaiatuba 
podem ter o título cancelado pelo TSE

As rodovias do país estarão movimentadas neste fim de semana devido ao Carnaval. A Ecovias, concessionária que administra o 
Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI), prevê que entre 300 mil e 500 mil veículos sigam para a o Litoral.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL 
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Mozart e 
Beethoven abrem a 
temporada 2019 

Delegacia da 
Mulher tem nova 
delegada titular

Cota única do 
Alvará vence em 
março

ORQUESTRA DDM TRIBUTO

Abrindo a Tempo-
rada 2019, a Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba 
apresenta duas grandes 
obras orquestrais.

A nova delegada titu-
lar da DDM de Indaiatu-
ba, Dra. Bruna Fernandes 
M. Romeiro, assumiu os 
trabalhos na cidade. 

A Prefeitura de In-
daiatuba começou a 
enviar pelos Correios os 
Carnês de Alvará (Trib-
utos Mobiliários). 
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Editorial
Cuidado com chuvas

Artigo

As chuvas dos últimos dias têm causado transtornos para 
Indaiatuba com quedas de árvores, quedas de energia e alagamen-
tos. Durante o verão, o aumento das chuvas é normal, e por isso 
é necessário ficar atento e redobrar os cuidados, principalmente 
com inundações. No munícipio foram registrados a retirada de 20 
árvores em menos de uma semana. Por isso é importante

A grande quantidade de água que chega em um curto espaço 
de tempo causa o acúmulo nas ruas e nos perímetros urbanos e 
existem várias causas para as enchentes. Pode ser por causa de 
desmatamento de encostas e assoreamento dos rios, acúmulo de 
lixo nos bueiros e rios que prejudicam o escoamento da água, 
insuficiência da rede de galerias pluviais e pavimentação de ruas 
e construção de calçadas, reduzindo a superfície de infiltração. 
Por isso é necessário a população fazer a sua parte sem jogar 
lixo nas ruas.

Desde o dia 1º de dezembro, a Coordenadoria Estadual de Pro-
teção e Defesa Civil do Estado de São Paulo (CEPDEC/SP) conduz 
as atividades da Operação Chuvas de Verão, que se estende até 31 
de março de 2019 em todo o território paulista. A iniciativa busca 
preservar vidas e reduzir os danos aos seres humanos, materiais e 
ambientais, principalmente no período chuvoso.

01/03 - Sexta-feira 03/03 - Domingo02/03 - Sábado 04/03 - Segunda

Mínima: 19°
Máxima: 26°

Mínima: 19°
Máxima: 31°

Mínima: 21°
Máxima: 32°

Mínima: 19°
Máxima: 28°
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D : Dia do Mês / SEM : Dia da Semana / HORÁRIOS DA OPERAÇÃO: 
DAS 06:30 HRS AS 11:00 HRS - DAS 11:30 HRS AS 15:30 HRS - DAS 
16:00 HRS AS 20:00 HRS - SENT : Sentido
B/C : Sentido Bairro – Centro / C/B : Sentido Centro – Bairro / OP : Sentido 
Oposto / DEF : Defronte. * Aos Sábados, os Radares funcionam das 09:00 
às 13:00 horas

RADARES DIAS - 23/02 A 01/03

Para mais informações entre em contato : Advocacia Intrieri - Fone 3801-4357

Julyany R Gonçalves - Psicóloga, Especialista em Neuropsicologia, Gestão de Pessoas e Psico-Oncologia. 
Atendimento clínico: Rua 7 de setembro, 494 – Centro – Salto/SP - Telefone: (11) 4456 2019 - 
WhatsApp: (11) 99545 8804; E-mail: julyanygoncalves@gmail.com

DIREITO TRABALHISTA

AS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

O Direito Trabalhista, também chamado de Direito do Trabalho ou Direito Laboral, regula a relação 
entre empregadores e empregados. E é um ramo fundamental para preservar a justiça na sociedade.

Em teoria, todo empregado e todo empregador que firmam um contrato laboral deveriam estar plena-
mente cientes das leis trabalhistas que baseiam o vínculo empregatício. Mas sabemos que não é bem assim. 
E é justamente aí que reside a grande importância social dos advogados trabalhistas. .

Existe inclusive um ramo do Poder Judiciário específico para essas questões: a Justiça do Trabalho.
Em outras palavras, o direito trabalhista, é o único responsável pela regulamentação, controle e legis-

lação das diferentes questões relacionadas ao mundo do trabalho, tais como os deveres e obrigações dos que 
o compõe (tanto empregados como empregadores), as condições de pagamento e remuneração, os serviços 
que devem ser incluídos no pagamento, dentre outras questões relacionadas.

O objetivo primordial da educação é oferecer uma formação integral que não se limite à transmissão de 
conteúdos acadêmicos. Cada vez mais almejamos que as crianças e os jovens sejam protagonistas do seu 
próprio desenvolvimento e de suas comunidades.

Focar as estratégias educacionais apenas em conteúdos escolares impede que as crianças e os jovens 
desenvolvam competências para enfrentar os desafios da atualidade. Nossa realidade é extremamente com-
plexa e, muito mais que informações e conteúdos acadêmicos, é imprescindível que as crianças e os jovens 
desenvolvam competências socioemocionais, ou seja, aprendam a controlar suas emoções, alcançar seus 
objetivos, manter relações saudáveis e empáticas, saber lidar com conflitos e imprevistos, além de adquirir 
autonomia para tomar decisões responsáveis em sua vida.

Pesquisas apontam que crianças e jovens que desenvolvem as competências socioemocionais mostram-
se mais habilidosos, inclusive, para o aprendizado de conteúdos acadêmicos, pois desenvolvem a capaci-
dade do raciocínio crítico, da busca de diferentes estratégias para a resolução de problemas do cotidiano, 
além de tornarem-se mais otimistas, resilientes e ainda, mais propensos a lidar de forma saudável com as 
diferenças. O desenvolvimento das competências socioemocionais favorece a aprendizagem de lidar com 
frustrações, que são de extrema importância para o desenvolvimento emocional sadio do ser humano.

A realidade das crianças e jovens, atualmente, é cerceada por imediatismos, pela rapidez e satisfação in-
stantânea. Porém, fato é que nem sempre teremos o que desejamos, ou na velocidade que almejamos o que 
faz com que seja necessária a exigência de muito trabalho e dedicação para o alcance dos nossos objetivos. 

As frustrações fazem parte da nossa rotina e conseguir encará-las, buscando diferentes estratégias para 
os desconfortos e conflitos enfrentados ao longo do caminho, são fundamentais para o nosso crescimento 
emocional e, consequentemente, para o fortalecimento da autoestima. 

A autoestima, portanto, está intimamente relacionada à capacidade emocional de construir recursos 
próprios para lidar com os desafios, aprender com os erros, fortalecer a resiliência e lutar 
pelos nossos objetivos de vida. 

Portanto, estimular crianças e jovens ao desenvolvimento  de competências socioemo-
cionais é uma questão de promoção de saúde mental, fortalecendo-os emocionalmente para 
os desafios que a vida impõe. 

D SEM PONTO SENT LOCALIZAÇÃO DOS EQUIPTOS.

23 SAB 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

23 SAB 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

24 DOM.   NÃO OPERA

25 SEG. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

25 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

25 SEG. 179 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 363

25 SEG. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

25 SEG. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

25 SEG. 202 C/B Av. Conceição PROX a Rua Equador

26 TER. 177 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 5422

26 TER. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

26 TER. 200 C/B Av. Antonio Barnabé ALT do Nº 1478 

26 TER. 20 B/C Av. Pres. Vargas DEF Nº 2351

26 TER. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

26 TER. 191 B/C Av. Visc. de Indaiatuba OP (GIN. MUN. ESPORTES)

27 QUAR. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

27 QUAR. 30 C/B Av. Conceição OP Nº 1158

27 QUAR. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

27 QUAR. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158

27 QUAR. 180 C/B Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 2028

27 QUAR. 184 C/B Av. Pres. Vargas X Rua Duilia Zoppi Garcia

28 QUIN. 193 C/B Av. Conceição DEF Nº 2657

28 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

28 QUIN. 199 C/B Av. João Ambiel DEF Nº 860

28 QUIN. 10 C/B Av. Pres. Vargas OP Nº 2351

28 QUIN. 100 C/B Av. Francisco de Paula Leite OP Nº 3093

28 QUIN. 190 C/B Av. Visc. de Indaiatuba DEF (GIN. MUN. ESPORTES)

1 SEX. 178 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé X Rua Cristiano Steffen

1 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

1 SEX. 187 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 4925

1 SEX. 182 B/C Av. Visc. de Indaiatuba DEF Nº 199 (HOSPITAL DIA)

1 SEX. 175 B/C Av. Engº Fábio R. Barnabé DEF Nº 3981

1 SEX. 40 B/C Av. Conceição DEF Nº 1158



A3

Quem não votou ou justificou nos últimos três pleitos está irregular 

ENERGIA

WILSON DIAS/AGÊNCIA BRASIL

Bandeira tarifária para 
março seguirá verde

Mais de três mil eleitores 
podem ter título cancelado

Eleitores faltosos devem regularizar situação com o Tribunal Regional Eleitoral de 7 de março a 6 de maio deste ano

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O eleitor que não 
vo tou  e  nem 
justificou a au-

sência nos três últimos 
pleitos eleitorais poderá 
ter seu título cancelado 
pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE). Em In-
daiatuba, 3.475 eleitores 
estão irregulares com a 
Justiça Eleitoral e devem 
regularizar a situação no 
prazo de 7 de março a 6 
de maio de 2019.

Para verificar se seu  
nome consta como pen-
dente, o eleitor deve 
consultar o site do Tri-
bunal Regional Eleitoral 
(TRE-SP) ou ir ao car-
tório eleitoral, solicitar 
a guia de quitação das 
multas e levar o com-
provante de pagamento 
ao cartório eleitoral. 

Caso o título seja 

cancelado, o eleitor es-
tará impedido de obter 
passaporte ou carteira 
de identidade; Rece-
ber vencimentos, re-
muneração, salário ou 
proventos de função 
ou emprego público, 
autárquico ou paraes-
tatal, bem como de fun-
dações governamentais, 
empresas, institutos e 
sociedades de qual-
quer natureza, manti-
das ou subvencionadas 
pelo governo ou que 
exerçam serviço pú-
blico delegado, corres-
pondentes ao segundo 
mês subsequente ao da 
eleição; participar de 
concorrência pública 
ou administrativa da 
União, dos estados, dos 
territórios, do Distrito 
Federal, dos municípios 
ou das respectivas au-
tarquias; obter emprés-
timos nas autarquias, 

nas sociedades de eco-
nomia mista, nas caixas 
econômicas federais e 
estaduais, nos institutos 
e caixas de previdência 
social, bem como em 
qualquer estabeleci-
mento de crédito man-
tido pelo governo, ou de 
cuja administração este 
participe, e com essas 
entidades celebrar con-
tratos; inscrever-se em 
concurso ou prova para 
cargo ou função públi-
ca, e neles ser investido 
ou empossado; e reno-
var matrícula em esta-
belecimento de ensino 
oficial ou fiscalizado 
pelo governo; praticar 
qualquer ato para o qual 
se exija quitação do ser-
viço militar ou imposto 
de renda.

 
Cronograma
De acordo com o TSE, 
os eleitores faltosos 

deverão regularizar a 
situação nos cartórios 
no período de 7 e março 
a 6 de maio de 2019. 

Após, a Justiça Elei-
toral cancelará, no perí-
odo de 17 a 20 de maio, 
as inscrições dos elei-
tores que não tiverem 
regularizado sua situ-
ação até a data-limite 
estabelecida. Enquanto 
os cancelamentos esti-
verem sendo efetuados, 
não serão feitas atu-
alizações no cadastro 
eleitoral.

A partir do dia 21 
de maio, as atualiza-
ções cadastrais serão 
retomadas, e a Justiça 
Eleitoral divulgará, a 
partir do dia 24 do mes-
mo mês, as relações 
contendo os nomes dos 
eleitores e os números 
dos respectivos títulos 
cancelados por ausência 
aos três últimos pleitos.

A conta de energia 
do mês de março será 
sem acréscimo para o 
consumidor, segundo 
a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Ane-
el). Isso porque a ban-
deira tarifária verde 
permanecerá pelo quar-
to mês consecutivo.

Apesar do período 
úmido de 2019 ter tido 
pouca ocorrência de chu-
vas em janeiro, o nível 
de produção da energia 
hidrelétrica no país ainda 
se mantém elevado, con-
tribuindo para um nível 
do risco hidrológico (GSF) 
em patamar que garante a 
manutenção da bandeira 
verde, mesmo com PLDs 
elevados nas regiões su-

deste, centro-oeste e sul.
Criado pela ANEEL, 

o sistema de bandeiras 
tarifárias sinaliza o custo 
real da energia gerada, pos-
sibilitando aos consumido-
res o bom uso da energia 
elétrica. O funcionamento 
das bandeiras tarifárias é 
simples: as cores verde, 
amarela ou vermelha (nos 
patamares 1 e 2) indicam 
se a energia custará mais 
ou menos em função das 
condições de geração.

Com as bandeiras, a 
conta de luz ficou mais 
transparente e o con-
sumidor tem a melhor 
informação, para usar 
a energia elétrica de 
forma mais eficiente, 
sem desperdícios. (DK)

CAMPO BONITO
Prefeitura e Caixa Federal 
fiscalizam apartamentos 

A Secretaria de Ha-
bitação e a Caixa Eco-
nômica Federal estão in-
tensificando um trabalho 
junto aos moradores do 
Residencial Campo Bo-
nito visando a redução da 
inadimplência e também 
a identificação dos apar-
tamentos abandonados 
ou com moradias irre-
gulares. No início deste 
mês a equipe gestora da 
Secretaria de Habitação 
esteve em reunião na Ge-
rência Habitacional da 
Caixa Econômica Fede-
ral, em Campinas, onde 
identificaram que há 77 
apartamentos nos quais 
foram encontradas infra-
ções contratuais.

Os 2.048 apartamen-
tos do residencial foram 
entregues em fevereiro 
de 2016 e beneficiaram 
famílias com renda men-
sal de até R$ 1.600,00. 
Os beneficiados pagam o 
correspondente a 5% do 
seu rendimento ao mês, 
com parcela máxima de 
R$ 80, por um período 
de 10 anos. O valor total 
foi de R$ 96 mil por uni-
dade, sendo R$ 76 mil 
subsidiados pelo Minis-
tério das Cidades e R$ 20 
mil pelo programa Casa 
Paulista do Governo do 
Estado de São Paulo, 
conseguido pelo depu-
tado Estadual Rogério 
Nogueira (DEM).
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Carnaval deve levar 244 mil veículos à SP-75
Maior movimento nas estradas do interior paulista deve acontecer amanhã (2), das 6h às 12h

REPRODUÇÃO

cidadeA4|

Ecovias prevê que entre 300 mil e 500 mil veículos devam utilizar o Sistema Anchieta-Imigrantes

As rodovias do 
país estarão mo-
vimentadas neste 

fim de semana devido ao 
Carnaval. De acordo com 
a concessionária AB Co-
linas, o maior movimento 
de veículos pelas estradas 
deve ser entre hoje, dia 1º 
de março, e quarta, dia 6. E 
o motorista que não deseja 
pegar tráfego intenso na 
saída para o feriado deve 
evitar pegar a rodovia en-
tre às 6h e 12h do sábado, 
dia 2. Durante a volta, o 
horário de maior movi-
mento promete ser entre 
12h e 18h da terça, dia 5.

Na SP-75 (Rodovias 
Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, 
Engenheiro Ermênio de 
Oliveira Penteado e San-
tos Dumont), que liga Itu 
a Campinas, ao todo, são 
aguardados 244 mil veí-
culos.  Já a Rodovia Cas-
tello Branco (SP-280), 

uma das principais vias 
de acesso para o interior 
do Estado, cujo trecho de 
concessão da AB Colinas 
vai de Itu a Tatuí, deve 
receber 252 mil veículos.  

As rodovias do Sistema 
Anhanguera-Bandeirantes 
devem receber aproxima-
damente 960 mil veículos, 
entre saída e chegada à 
Capital, no período de 
seis dias: de 1º de março, 
hoje, até 6 de março, quar-
ta-feira, segundo a CCR 
AutoBan. Os horários de 
maior movimento, estão 
previstos para hoje, das 
15h às 19h; amanhã, das 8h 
às 14h; terça-feira, das 14h 
às 19h; e na quarta-feira, 
das 10h às 18h.

Anchieta-Imigrantes
A Ecovias, concessionária 
que administra o Siste-
ma Anchieta-Imigrantes 
(SAI), prevê que entre 
300 mil e 500 mil veículos 
sigam para a o Litoral. 
A concessionária espera 
aumento de fluxo no SAI 

sentido Litoral hoje (1º), 
quando será implantada a 
Operação Descida (7x3) 
a partir das 11h, com pre-
visão de permanência até 
20h de sábado (2). 

Para o retorno do fim 
de semana prolongado, o 
tráfego deve se intensifi-
car no início da noite de 
domingo (3), quando está 
prevista a implantação da 
Operação Subida (2x8) a 
partir das 19h. Nessa ope-
ração, a subida será feita 
pelas duas pistas da Imi-
grantes e pela pista norte 
da Anchieta. A descida da 
serra será somente pela 
pista sul da Anchieta. A 
previsão é de que a opera-
ção permaneça até as 22h, 
sendo reimplantada na se-
gunda-feira (4), das 18h à 
meia-noite e na terça-feira 
entre 9h e meia-noite. Na 
quarta-feira, está prevista 
a implantação da Opera-
ção 4x6 (descida pelas 
duas pistas da Anchieta e 
subida pelas duas pistas 
da Imigrantes). 

Plantão
Por conta do Carnaval, 
não haverá expediente 
na segunda (4) e terça-
-feira (5) na Prefeitura 
de Indaiatuba. Na quar-
ta-feira de Cinzas (6), o 
atendimento será norma-
lizado às 12h em todas 
as repartições públicas, 
fundações e autarquias 
municipais. Os serviços 
essenciais funcionarão 
em sistema de plantão.

A UPA-24h (Unidade 
de Pronto Atendimento) 

do Jardim Morada do Sol 
seguirá com atendimento 
em sistema de plantão, 
contado com o reforço do 
Haoc (Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo). A 
equipe do Departamento 
Odontológico estará de 
plantão na UPA sábado, 
domingo, segunda-feira e 
terça-feira das 7h às 16h.

O atendimento no Pou-
patempo de Indaiatuba no 
sábado de carnaval será 
normal, das 8h às 12h; na 
segunda e terça-feira não 

haverá expediente. O aten-
dimento será retomado na 
quarta-feira às 12h.

As equipes de manu-
tenção elétrica e de trân-
sito, limpeza nas praças, 
coleta de lixo, limpeza dos 
banheiros públicos, cemi-
térios e feiras livres estarão 
em sistema de plantão. As 
equipes de plantão do Ser-
viço Autônomo de Água e 
Esgoto (Saae) continuam o 
atendimento emergencial 
da população pelo telefone 
0800-7722195. 
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Nova unidade de resgate 
é entregue aos Bombeiros 
Investimento de R$ 212 mil foi realizado com recursos próprios

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI
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TEMPORAL
Fortes chuvas causam 
transtornos na cidade

O Corpo de Bom-
beiros de Indaia-
tuba recebeu mais 

uma unidade de resgate 
na manhã da última quar-
ta-feira, dia 27. A apre-
sentação da nova viatura 
ocorreu na Prefeitura de 
Indaiatuba com a presença 
do prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) e do deputado es-
tadual Rogério Nogueira 

(DEM). O resgate já está 
disponível para a realiza-
ção dos atendimentos.

De acordo com Gas-
par, a unidade foi adquiri-
da com recursos próprios 
e o investimento foi de 
R$ 212 mil. “Vimos a 
importância de um melhor 
atendimento para os aci-
dentados e que vai trazer 
mais tranquilidade, mais 
segurança e melhorar o 
bom atendimento que já 
é feito aqui em Indaiatuba 

através da nossa corpora-
ção”, explica.

Para Nogueira, a aqui-
sição da nova unidade de 
resgate é importante, pois 
é a peça chave para os 
acidentados. “Hoje a pre-
feitura adquiriu uma nova 
viatura toda equipada e foi 
adquirida com dinheiro 
público do município”, 
conta.

O Tenente Coronel, 
Wilson Lago Filho, conta 
qual a importância para a 

corporação com a vinda de 
uma nova viatura. “Toda 
a aquisição para o Corpo 
de Bombeiros é sempre 
bem-vinda. Primeiro é um 
incentivo a nossa tropa 
que está recebendo um 
material novo e isso eleva 
a moral do nosso homem. 
Em segundo é que o maior 
beneficiado é a população 
que com essa nova viatura 
vamos poder dar um me-
lhor atendimento nos casos 
de emergência”, afirma.

As últimas chuvas re-
gistradas na cidade causa-
ram transtornos aos mora-
dores. Foram registradas 
quedas de árvores e falta de 
energia em alguns bairros.

No bairro Carlos Al-
drovandi uma árvore 
caiu e destruiu uma 
casa. No Cecap um fio 
energizado caiu e o lo-
cal precisou ser isolado. 

Ao todo foram regis-
trado em Indaiatuba 37 
ocorrências, em especial 
na Rua Toshiko Takaha-
ra, onde um cabo se rom-
peu devido à interferência 
de árvore sobre a rede, e 
no Distrito Industrial que 
foi atingido fortes ven-
tos. Em alguns pontos da 
cidade foram registrados 
chuva de granizo.

Em nota a Administra-
ção Municipal disse que 
“nos últimos anos vem 
investindo muito em obras 
antienchentes, como a rea-
lizada no Cidade Nova, a 
ampliação das galerias do 
Jardim Califórnia, desas-
soreamento ao longo do 

córrego do Parque Eco-
lógico e isso melhorou 
muito a qualidade do es-
coamento da água”.

A Prefeitura ainda in-
forma que “a Secretaria 
de Serviços Urbanos e 
Meio Ambiente atende à 
população quando há ne-
cessidades de avaliações 
da saúde da árvore e é feito 
um acompanhamento por 
técnicos especializados”.

O período de janeiro 
até 31 de março é marcado 
por fortes chuvas que po-
dem provocar enchentes, 
enxurradas, alagamen-
tos, inundação, raios e 
deslizamentos. Qualquer 
problema que o munícipe 
tenha, o telefone 153 é dis-
ponibilizado para acionar a 
Defesa Civil do município.

Desde domingo fo-
ram registrados vários 
períodos com ventos for-
tes e a Defesa Civil com 
apoio do Meio Ambiente 
e Corpo de Bombeiros 
fizeram a retirada de 20 
árvores, sendo quatro 
de grande porte. 

Nova viatura de resgate 
já está disponível para

atendimento da população



A ação é organizada pelos cursos de Nutrição e Gastronomia

ROBLES

UniMAX de Indaiatuba promove
festival em prol da Páscoa Solidária 
Toda a renda obtida será revertida para a confecção de ovos de chocolate
DA REDAÇÃO
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FOTOS: IMPRENSA UNIMAX

Os donativos serão utilizados na compra de materiais para a confecção de ovos de chocolate

Teve início no Cen-
tro Universitário 
Max Planck de 

Indaiatuba o Festival em 
prol da UniMAX Páscoa 
Solidária. Os interessados 
podem fazer suas doações 
em dinheiro, de segunda 
a sexta-feira, das 14h às 
22h, na Sala da Coorde-
nação do campus I, que 
fica na Avenida 9 de de-
zembro, 460 – Jardim Pe-
droso. Os donativos serão 
utilizados na compra de 
materiais para a confec-
ção de ovos de chocolate 
e que, em seguida, se-
rão doados a instituições 
de assistência social do 
município. A ação é or-
ganizada pelos cursos de 
Nutrição e Gastronomia. 

Para auxiliar na ar-
recadação, no dia 11 de 
março, haverá venda de 
hambúrguer com bata-
ta chips; no dia 18 de 
março, batata frita e no 

dia 25 de março, pizza. 
As vendas acontecerão 
sempre das 18h às 22h, 
no laboratório de Confei-
taria da UniMAX. 

Também no dia 18 
de março, das 11h às 
13h30, a UniMAX pro-
move o Almoço Solidário 
com a venda de feijoada 
completa (feijoada, arroz 

branco, farofa de bacon 
com banana, couve e 
vinagrete). O valor é de 
R$12,00. Para compras 
antecipadas de qualquer 
um dos itens oferecidos 
pelo Festival, os interes-
sados podem procurar os 
alunos do 3º semestre de 
Gastronomia. 

Segundo o coorde-

nador de Gastronomia, 
professor Caio Nunes, 
a previsão é que essas 
ações possibilitem a 
produção de 2300 ovos 
de chocolate. Na últi-
ma edição da UniMAX 
Páscoa Solidária foram 
entregues 2 mil ovos a 15 
instituições. Para isso, fo-
ram utilizados 400 quilos 

de chocolate em sete dias 
de trabalho divididos em 
três turnos.

Com esse projeto, o 
intuito da UniMAX é, 
além de oferecer uma 
metodologia de ensino na 
prática, propiciar a opor-
tunidade de realizar ações 
de cidadania, ensinando 
sobre a importância de 

pensar no próximo com 
foco em ações sociais de 
impacto para sociedade.

Vestibular 2019
Seguem abertas as ins-
crições para o Vestibular 
2019 UniMAX – Centro 
Universitário Max Plan-
ck. Telefone: (19) 3885-
9900.



PAULISTA

FINAL

Primavera sofre sua segunda derrota no Paulistão e continua na sexta posição

Tornados derrota equipe de Jaguariúna e garante bicampeonato da Copa RMC

DIVULGAÇÃO

ADI apresenta elenco para temporada
Equipe já iniciou treinamentos visando competições nas categorias de base e profissional
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Na úl t ima  se -
mana,  a  ADI 
( A s s o c i a ç ã o 

Desportiva Indaiatuba-
na) de futsal apresentou 
seu elenco profissional 
e categorias de base 
para a temporada 2019. 

A equipe terá as ca-
tegorias de iniciação 
comandadas pela trei-
nadora Taiane, na cate-
goria sub-10, e nas ca-
tegorias sub-8 e sub-9 
o time será treinado por 
João Paulo. As compe-
tições têm início no dia 
6 de abril e a categoria 
da base começa no pó-
ximo dia 16 de março.

A equipe profissio-
nal já iniciou os treina-
mentos e a base do time 
continua com a maioria 
dos jogadores que re-
novaram seu contrato, 

como os alas Lukinha, 
Roither, Thiaguinho, 
Adaiton, os fixos Klebi-
nho e Juninho Oliveira. 
Os contratados foram o 
goleiro Fábio e também 
o ala Diego.

Expectativa
A expectativa é que 
a equipe melhore seu 
desempenho nas com-
petições, chegando à 
fase eliminatória e o 
grande diferencial para 
esta temporada é o mo-
delo de trabalho que foi 
implementado, sendo 
que agora todas as ca-
tegorias conta com kit 
completo de uniformes 
em materiais de treino 
da ADI, e construção de 
mais quadras poliespor-
tivas para treinamento, 
tanto das equipes da ca-
tegoria de base, quanto 
para o elenco profissio-
nal de futsal.

Na última sexta-feira, 
dia 22, o Primavera foi 
até Barretos para enfren-
tar os donos da casa pela 
nona rodada do Campe-
onato Paulista. A equipe 
vinha de um empate sem 
gols com o Monte Azul 

em casa.
No primeiro tempo 

o Barretos não fez valer 
seu papel de mandan-
te e foi dominado pelo 
Primavera. Enquanto os 
visitantes acertaram a 
trave em duas oportu-

nidades, o Barretos não 
conseguiu levar perigo 
ao gol adversário.

O ritmo de jogo não 
mudou muito na eta-
pa complementar. As 
chances de gol foram 
escassas, com o Barretos 

conseguindo manter um 
pouco mais a posse de 
bola e sofrendo menos 
sustos. O único gol da 
partida só foi sair aos 49 
minutos da etapa final. 
Udson chamou a respon-
sabilidade para cobrar 

uma falta e conseguiu 
marcar o gol da vitória.

Com a derrota o Pri-
mavera estacionou na 
sexta colocação com 13 
pontos, ainda dentro da 
zona de classificação 
para próxima fase. A 

próxima partida é de ex-
trema importância para 
a equipe na competição. 
A partida será amanhã, 
dia 1º de março, às 15 
horas, contra o Comer-
cial de Ribeirão Preto 
em Indaiatuba.

No último sábado, 
dia 23, o Tornados via-
jou até Americana para 
disputar a última parti-
da da Copa RMC Asa 
Alumínio 2019, enfren-

tando os Jaguares de 
Jaguariúna. Os alvi-la-
ranjas se sagraram bi-
campeões da Copa após 
vencerem a partida por 
117 a 00. Por parte dos 

indaiatubanos, foram 
300 pontos somados na 
copa contra 03 pontos 
sofridos, em 03 jogos.

A colocação geral 
foi: Tornados Indaia-

tuba, Piratas Rugby de 
Americana, Jaguares 
de Jaguariúna e Cou-
gars Rugby Clube de 
Vinhedo. 

Faltam mais 20 dias de 

preparação para o retorno 
ao Campeonato Paulista 
da Primeira Divisão, após 
4 anos. A equipe vem 
se preparando desde do 
mês de novembro para a 

competição.
N o  m e s m o  d i a  o 

Tornados feminino rea-
lizou um amistoso con-
tra o Piratas e venceu 
por 19 a 15.
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Concerto acontece dia 15 de março e tem entrada franca

Mozart e Beethoven abrem a
temporada 2019 da Sinfônica

Época importante para o ariano conseguir ampliar seus 
bens e seu lado material. Corre o risco de gastar mais 
do que deveria, é preciso investir mais em conhecimen-
tos, ou cursos rápidos que possam ajudar a melhorar sua 
competência.

O taurino enfrenta agora instabilidades em sua vida 
profissional, podem surgir desafios que não esperava, 
mas existem possibilidades das coisas correrem tudo 
certo. Sua maior dificuldade nesse momento é lidar 
com sua irritabilidade que trará problemas e lidar com 
sua capacidade administrativa que exigirá paciência 
para conseguir atingir a meta desejada.

O geminiano precisa se focar mais nas questões profis-
sionais, pois esta semana termina as induções que aju-
dam sua vida profissional. Essa indução pode demorar 
um pouco pra voltar ainda este ano. Sendo assim, é bom 
ter cuidado com sua maneira de lidar com os outros pois 

pode se tornar incompreendido gerando irração ou isolamento. Evite 
seu lado temperamental.

Está terminando a fase onde as recordações são fortes 
na vida do canceriano. Sua capacidade de lidar com 
suas finanças ainda continuam em boa fase e deve ser 
aproveitada, pessoas que vem de longe podem ajudar 
nessa questão e de forma inesperada.

Uma fase de mudanças em seu relacionamento, nos con-
tratos e nas atividades sociais acontecem. O leonino estará 
muito magnético e as pessoas vão querer ter uma intimi-
dade com ele, mas o nativo tende a focar em seu autocon-
hecimento e modificar sua capacidade de ganhar dinheiro.

Esta semana o virginiano ainda sente desejos de ter uma 
vida social ativa, mas ao mesmo tempo há desejos de 
se isolar ou encontrar com pessoas que são isoladas. Os 
relacionamentos nessa fase tendem a ser dificultosos, 
tanto para acontecer, quanto para deslanchar.

Problemas passageiros no trabalho, pode se ver en-
volvido no meio de fofocas e o importante é buscar 
o equilíbrio para não viver fatos indesejáveis. Os 
relacionamentos terão muitas emoções. Precisa ter 
cuidado com sua irritação nos relacionamentos pois 

poderá falar indevidamente e não perceber que criou uma situ-
ação no ambiente que terá que resolver depois.

O escorpiano precisa lidar com dificuldades no âm-
bito familiar, pode precisar ser diplomático e mais 
afetivo que antes. Sua mente continua em mudanças 
profundas. Excelente momento para fazer um curso 
que traga conhecimento pessoal.

O sagitariano precisa saber que o que está procu-
rando está dentro de si, não adianta buscar em uma 
religião, nem em uma corporação, igreja ou algo as-
sim. Está tudo dentro de si mesmo, em seu íntimo. 
Novos relacionamentos afetivos podem ocorrer no 

ambiente de trabalho.  Está aprendendo a lidar com seus impulsos 
incontroláveis.

Enquanto sua vida está sendo reformada, em diver-
sos níveis , o capricorniano tem a possibilidade de 
encontrar pessoas que olham para ele vendo algo 
que ele não consegue ver. Estará mais magnético e 
seus ganhos vem de sua vida profissional e do quan-
to tem sua força pessoal solta, pronta para uso.

Aquarianos estão lidando  (sem saber) com forças 
que desestruturam e re-organizam em outro patamar. 
É importante trabalhar a calma e controle da mente. 
Sua capacidade de agir, de planejar recisa renascer 
de outra forma, aproveite esse momento.

O trabalho vem até o nativo, trazendo oportuni-
dades. Existe uma proteção nesse momento que 
evita a ação de pessoas negativas que querem 
criar uma situação ruim para o nativo. Existe um 
necessidade de se ver como realmente é. Muitas 
recordações e muitos projetos podem surgir nessa 
fase.

Abrindo a Tem-
porada 2019, a 
Orquestra Sinfô-

nica de Indaiatuba apre-
senta duas grandes obras 
orquestrais: a abertura da 
ópera A Flauta Mágica, 
de Wolfgang Amadeus 
Mozart, e a Sinfonia nº. 
5, de Ludwig van Beetho-
ven. O concerto acontece 
dia 15 de março, às 20 
horas, na Sala Acrísio de 
Camargo, no Ciaei (Cen-
tro Integrado de Apoio à 
Educação de Indaiatuba). 

A Flauta Mágica foi 
composta em um perí-
odo muito difícil para 
Mozart. O compositor 
encontrava-se com pro-
blemas financeiros e a 
saúde bastante debilitada. 
A obra estreou no final 
de setembro de 1791 e 
se tornou uma grande 
sensação em Viena, mas 
Mozart não pôde usufruir 
desse sucesso, pois fale-
ceu dois meses depois.

A Sinfonia nº. 5 de 
Beethoven pode ser con-

siderada um dos maiores 
monumentos do mundo 
orquestral. Progressiva, 
dramática e com um final 
grandioso, a obra marca 
uma virada na vida do 
compositor, que acabara 
de descobrir que estava 
perdendo progressivamen-
te a audição, mas ainda 
assim, trocou a depressão 
por seu amor à música. 

Novidades
“Nesse ano vamos ampliar 
o número de concertos 
com programas magistrais 
para grande orquestra, 
além de preparar surpresas 
na série Concertos Espe-
ciais. Vamos atender ao 
pedido do público e repetir 
o concerto homenageando 
a banda Pink Floyd, e 
estamos preparando um 
concerto especial com 
a execução de temas de 
grandes séries, filmes e 
games, com um telão pro-
jetando imagens, luzes e 
efeitos”, revela o maestro 
e diretor artístico Paulo de 
Paula. “Faremos mais um 
tributo a uma das maiores 
bandas que já existiram. 

Mas isso ainda é surpresa”. 
A orquestra pretende 

ainda realizar concertos 
com solistas e óperas, 
além de promover em 
Indaiatuba um festival de 
altíssimo nível. “Esse ano 
temos um grande desafio: 
realizar o Festival de In-
verno de Indaiatuba, em 
parceria com a Secretária 
Municipal de Cultura e o 
Mosteiro de Itaici (Vila 
Kostka). Entre os dias 17 
e 21 de julho, traremos 
os melhores músicos do 
Brasil para lecionarem e 
se apresentarem na cida-
de”, comenta o maestro. 
O festival contará também 
com parcerias que levarão 
atrações musicais para 
diversos cantos da cidade. 

Escola
Mais uma boa notícia: a 
escola de música abrirá 
vagas para novos alunos 
de musicalização infan-
til no violino, viola, vio-
loncelo e contrabaixo. 
As novidades serão as 
aulas de flauta transver-
sal, trompete, clarinete 
e saxofone e de banda 

marcial. As inscrições 
terão início em mar-
ço e os interessados já 
podem saber mais atra-
vés das redes sociais da 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba e Orquestra 
Jovem de Indaiatuba. 

Toda a temporada 
2019 e os projetos de 
ensino são mantidos pela 
Associação Mantenedora 
da Orquestra de Indaia-
tuba em parceria com a 
Secretária Municipal de 
Cultura. A programação é 
sempre gratuita e a entra-
da na Sala Acrísio de Ca-
margo obedece a ordem 
de chegada do público. 

Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba

O que: Abertura da Tem-
porada 2019
Quando: 15 de março 
(sexta-feira)
Horário: 20h
Local: Sala Acrísio de 
Camargo (CIAEI)
Endereço: Av. Eng. Fá-
bio Roberto Barnabé, 
3,665 Jardim Regina, 
Indaiatuba
Entrada franca



Delegacia da Mulher tem por princípio assegurar o combate à violência contra as mulheres

FLAGRANTE

DENÚNCIA

Dois casos de estelionato 
registrados na semana

Indivíduos detidos por 
envolvimento com tráfico

|A5

Delegacia da Mulher tem 
nova titular anunciada
Doutora Bruna Fernandes assumiu os trabalhos na segunda-feira
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Na última segun-
da-feira, dia 25, 
a nova delegada 

titular da Delegacia da 
Defesa Mulher (DDM) 
de Indaiatuba, Dra. Bruna 
Fernandes M. Romeiro, 
assumiu os trabalhos na 
cidade. O anúncio foi 
feito pelo diretor do De-
partamento de Polícia 
Judiciária de São Paulo 
Interior 2 (Deinfer II), Dr. 
José Henrique Ventura.

A DDM estava sem 
sua delegada titular há 
dois anos e isso difi-
cultava o atendimento 
quanto a denúncia de 
mulheres vítimas de 
violência física, moral e 
sexual. Como aconteceu 
no caso do último dia 
13, quando uma fun-
cionária esperou quase 
4 horas para registrar 
queixa contra o seu pa-
trão por assédio sexual.

O deputado Rogé-
rio Nogueira (DEM) 
comemorou mais essa 
conquista para a cidade. 
“Nós sabemos da falha 
do governo do estado 
anterior e agora tivemos 
que correr atrás do pre-
juízo. Já não tinha mais 
concurso púbico para os 

cargos de Polícia Civil, 
para escrivão, investi-
gadores, e para o nosso 
estado a falta desses pro-
fissionais é muito gran-
de. Agora Indaiatuba vai 
ter uma delegada que era 
Vinhedo e ela irá vir de 
Campinas para poder re-
alizar os atendimentos”, 
afirma o deputado.

DDM 
A Delegacia da Defesa 
da Mulher de Indaiatuba 
foi inaugurada no dia 04 
maio de 2012, pelo então 
governador Geraldo Al-
ckmin. A instalação abri-
ga, no mesmo prédio, o 
1° Distrito Policial, o 
plantão, a delegacia da 
cidade e a Delegacia de 
Defesa da Mulher. An-
tes, funcionava no local 

uma cadeia feminina, 
que tinha capacidade 
para 30 detentas, mas 
chegou a abrigar mais de 
200 mulheres. A unidade 
foi desativada em julho 
de 2010 por determina-
ção da Justiça.

A Delegacia da Mu-
lher tem por princípios 
assegurar o combate à 
violência contra as Mu-
lheres, que tem como 
objetivo específico o 
fortalecimento e a efe-
tiva implementação de 
atendimento policial 

especializado para mu-
lheres; assegurar tran-
quilidade à população 
feminina vítima de vio-
lência, através das ativi-
dades de investigação, 
prevenção e repressão 
dos delitos praticados 
contra a mulher; auxiliar 
as mulheres agredidas, 
seus autores e familiares 
a encontrarem o caminho 
da não violência, através 
de trabalho preventi-
vo, educativo e curativo 
efetuado pelos setores 
jurídico e psicossocial.

Na manhã do último 
dia 21 a equipe da viatura 
108, Torzato e Pitágoras, 
conduziram até à delegacia 
um indivíduo suspeito de 
estelionato. Por volta das 
11h, funcionários do Ban-
co do Brasil entraram em 
contato com a Guarda Civil 
informando que existia um 
indivíduo na agência tentan-
do sacar um cheque falso.

O Coade imediatamente 
deslocou uma viatura até 
o local, que localizou o 
suspeito. Os funcionários 
do banco informaram aos 
guardas que o cheque que 
L.A.M. estava em mãos 
tinha o cabeçalho diferente 
dos cheques do banco e o 
número daquele cheque 
não constava no sistema.

Diante dos fatos, o 
suspeito foi conduzido 
até a delegacia de polícia, 
onde o delegado determi-
nou a elaboração de um 
boletim de ocorrência de 
estelionato tentado.

O outro caso ocorreu 
no dia 22, quando a Guarda 
Civil deteve dois indivíduos 
que estavam aplicando gol-
pes em caixas eletrônicos da 
cidade. Por volta das 10h o 

alarme do COI, o Centro de 
Operações e Inteligência da 
Guarda Civil soou, indican-
do a entrada de um veículo 
monitorado pela Divisão de 
Inteligência na cidade.

O veículo estava sendo 
monitorado pois foi identi-
ficado como sendo o carro 
usado por indivíduos que 
estavam aplicando golpes 
em pessoas que usavam o 
caixa eletrônico na cidade. 
Os estelionatários ofere-
ciam ajuda para usuários 
de caixas eletrônicos, e em 
um momento de distração 
trocavam o cartão da vítima 
e realizavam saques com o 
cartão furtado. Quando a 
vítima percebia que não es-
tava mais com seu cartão os 
criminosos já haviam feito 
o saque e estavam longe.

O carro foi abordado na 
Rua Bororó, na Vila Maria 
Elena, e embaixo do ban-
co do passageiro, em um 
compartimento secreto, 
os Guardas localizaram 
vários cartões de crédito e 
debito e uma máquina de 
cartão. A dupla foi encami-
nhada para a delegacia de 
polícia, onde foram toma-
das as medidas de praxe.

Na manhã do último dia 22, a equipe do Canil, 
composta pelos guardas Jaime e Ageu, com o apoio da 
equipe de ROMI, composta pelos guardas Poli, Ney, 
Brenon e Thiago Vinicius deteram dois indivíduos 
envolvidos com o tráfico de drogas.

Após denúncia de tráfico de drogas no Jardim 
Tancredo Neves, a equipe visualizou o indivíduo, que 
saiu correndo com sua bicicleta. Após perseguição, o 
suspeito foi detido e  confirmou que estava realizando 
o tráfico, levando os agentes até o local onde escondia 
a droga. Foram localizados 28 microtubos cheios de 
cocaína escondidos no local apontado.

Durante o desenrolar dos fatos, a equipe da Romi 
viu um indivíduo que, ao perceber a presença dos 
agentes, jogou algo no chão e saiu correndo com sua 
bicicleta. Após detê-lo, os guardas localizaram oito 
microtubos de cocaína e uma porção de maconha que 
ele havia dispensado. Diante dos fatos os dois abor-
dados foram conduzidos até a delegacia de polícia.
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Z10 garante segurança em venda e locação
Equipe treinada oferece apoio para quem procura imóveis residenciais e comerciais
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Com mais de dez 
anos de experi-
ência, a Z10 Ne-

gócios Imobiliários tem 
como objetivo englobar 
as possibilidades que 
o mercado imobiliário 
oferece, através de uma 
empresa completa. Com 
uma equipe treinada e 
sempre atualizada, está 
preparada para atender 
desde a realização do so-
nho da casa própria até a 
alternativa da compra de 
um imóvel como inves-
timento financeiro. No 
entanto, acima de tudo, 
seus colaboradores estão 
comprometidos com a 
ética, o que faz toda a 
diferença no cotidiano 
de seus clientes. 

Para oferecer a seus 
clientes as melhores op-
ções em diversos seg-
mentos do mercado imo-
biliário, a Z10 divide 
suas atividades em três 
frentes, trabalhadas deta-
lhadamente para buscar 

opções que cabem dentro 
dos parâmetros definidos 
pelo cliente. Conheça 
cada uma: 

- Z10 Residencial: 
conta com imóveis para 
venda e locação em toda 
Indaiatuba e municípios 
vizinhos

- Z10 Comercial: reú-
ne uma equipe especiali-
zada em apresentar imó-
veis que vão ao encontro 
das necessidades de sua 
atividade profissional

- Z10 Alto Padrão: 
imóveis localizados em 
bairros selecionados 
que combinam com o 
seu estilo

Quando o assunto 
é locação, a Z10 Resi-
dencial é especialista na 
administração do bem 
ativo, com profissionais 
qualificados e treinados 
constantemente. A vis-
toria do imóvel é diferen-
ciada e executada sempre 
por dois profissionais, 
para a segurança do lo-
cador e locatário. Para a 
venda de imóveis, a Z10 
está preparada para ofere-

cer o portfólio adequado 
à demanda do cliente, 
prestando assessoria di-
reta durante a análise da 
documentação. 

A Z10 Comercial tem 
o imóvel ideal para a sua 
empresa. Salas, galpões 
e casas comerciais in-
tegram as opções para 
atender a expectativa de 
cada cliente. Por fim, a 
Z10 Alto Padrão conta 
com um portfólio de 

casas, chácaras e apar-
tamentos de alto padrão 
para venda e locação, lo-
calizados nos principais 
bairros de Indaiatuba. 

História
A Z10 Negócios Imobi-
liários foi fundada em 
1º de janeiro de 2008, 
no bairro de Itaici, e 
em 2017 mudou-se para 
o Jardim Dom Bosco, 
onde atende atualmente 

em um espaço preparado 
para receber o clien-
te com muito confor-
to. “Atuei com auditora 
contábil por 18 anos. 
Foi quando percebi que 
havia uma lacuna no 
mercado imobiliário e 
resolvi oferecer um aten-
dimento diferenciado, 
exclusivo, com corre-
tores treinados, o que é 
difícil de se encontrar 
até hoje”, afirma Mirian 
Mazzetto Campregher, 
proprietária da empresa. 

A empresária destaca 
que o preparo para atuar 
neste segmento é muito 
importante. “Possuo re-
gistro do Creci (Conselho 
Regional de Corretores 
de Imóveis), fiz faculda-
de de Gestão Imobiliá-
ria e pós-graduação em 
Direito Imobiliário. É 
preciso ter conhecimento 
e estar preparado para 
atuar neste mercado de 
maneira ética”, enfatiza. 
“Na Z10, oferecemos 
ainda assessoria jurídica 
em três frentes: ações de 

cobrança e despejo; outra 
especializada apenas em 
cobranças; e uma ter-
ceira, que acompanha o 
andamento dos acordos 
fechados”.

Mirian ressalta que 
todas ferramentas servem 
para dar tranquilidade ao 
locador e locatário. “Fa-
zemos reuniões semanais 
com nossos corretores e 
oferecemos treinamentos 
constantes. Queremos 
que nosso cliente sinta-se 
tranquilo e seguro em 
saber que uma equipe 
preparada estará sempre 
à sua disposição. Esse 
é nosso grande diferen-
cial”, completa. 

A Z10 Negócios Imo-
biliários está localizada 
na Rua 15 de Novembro, 
2.132, no Jardim Dom 
Bosco. Mais informa-
ções podem ser obtidas 
pelo telefone (19) 3894-
7078 ou e-mail z10i-
moveis@z10imoveis.
com.br. No Facebook e 
Instagram, basta digitar 
z10imoveis.  
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Na Doce Sabor você encontra uma diversidade de bolos caseiros, desde simples até os recheados

Os proprietários da Doce Sabor Joel Sena e Regiane Bernal 

Doce Sabor fazendo história
Empresa oferece produtos de qualidade alinhado ao bom atendimento

JME

ARQUIVO PESSOAL

A D o c e  S a b o r 
está no merca-
do de Indaia-

tuba desde 2015 e é 
comandada pelos c que 
viram no município a 
oportunidade de abrir 
a empresa, alinhando 
o conhecimento com o 
negócio próprio. “Abri-
mos a Doce Sabor com 
o foco de oferecer qua-
lidade em nossos pro-
dutos, desde da matéria 
prima até a fabricação, 
buscando a satisfação 
de nossos clientes. Co-
locamos no nosso dia 
a dia tudo que apren-
demos durante anos de 
experiência”, conta Joel 
Sena.

Na Doce Sabor você 
encontra uma diversi-
dade de bolos caseiros, 
desde simples até os 
recheados como cho-
colate, cenoura, fubá, 
laranja, bolo de chur-
ros, recheados (Estilo 
Naked), cucas, tortas 
caramelizadas, pudim, 
coberturas e bolos es-

peciais. Além disso, 
a empresa oferece um 
atendimento de qua-
lidade e diferenciado. 
“Queremos continu-
ar sempre em busca 
do melhor. A mesma 
qualidade que quere-
mos para nossa família 
oferecemos aos nossos 
clientes”, disse Sena.

Com o slogan “Revi-
va Doces Lembranças” 
os proprietários expli-
cam que a ideia é fazer 
com que os clientes 
revivam as reuniões em 
famílias com os bolos 
caseiros. “Queremos 
que o cliente ao comer 
nossos bolos, de forma 
caseira, sem conservan-
tes ou corantes, reme-
tesse as boas lembran-
ças de seu passado”.

Franquia
Atualmente a Doce 

Sabor – Bolos & Cia é 
marca registrada e pos-
sui duas unidades em 
Indaiatuba e uma fran-
queada em Guarulhos. 
“Estamos em busca de 
novos franqueadores na 
região e em todo o Bra-

sil para crescerem junto 
com a família Doce Sa-
bor”, conta Sena.

Para mais informa-
ções sobre franquia da 
Doce Sabor entrar em 
contato pelos telefones. 
Loja 1 (19) 3392-4311 
ou (19)99804-4002; 
loja 2 (19) 3394-3615 
e (19) 99623-3229.

A unidade 1 da Doce 
e Sabor está localizada 

na Avenida Geraldo 
Hackmann, 670 – Ce-
cap, e funciona de se-
gunda-feira ao sábado, 
das 8h ás 18 horas.

E a unidade 2 está 
na rua Rua Pedro de 
Toledo, 376, Centro, e 
está aberto de segunda 
a sexta-feira, das 8h ás 
18h, aos sábados das 8h 
às 16h e aos domingos 
das 7h às 12 horas. 

DARLENE RIBEIRO RIC/PMI

TRIBUTO
Cota única do Alvará 
vence em março

Tributo terá desconto de 5% para pagamento em cota única

A Prefeitura de In-
daiatuba começou a 
enviar pelos Correios 
nesta última semana de 
fevereiro os Carnês de 
Alvará (Tributos Mo-
biliários). O imposto 
poderá ser  pago em 
cota única com data de 
vencimento em 18 de 
março de 2019, ou par-
celado em até dez vezes 
com o vencimento da 
primeira parcela em 
22 de março de 2019. 
De acordo com o De-
partamento de Rendas 
Mobiliárias, vinculado 
à Secretaria da Fazen-
da, aqueles que optarem 
pelo pagamento em cota 
única terão desconto 
de 5%, conforme de-
termina o Decreto nº 
13.540/2019.

Até a data do ven-
cimento, as parcelas 
poderão ser pagas nas 
agências da Caixa Eco-
nômica Federal,  Ca-
sas Lotéricas, Banco 
Postal ou nos meios 
eletrônicos, como caixa 
eletrônico e internet 
banking dos Bancos: 
Bradesco,  Banco do 
Brasil, Caixa, Itaú e 

Santander. Quem tiver 
interesse em antecipar o 
pagamento, basta aces-
sar o link https://www.
indaiatuba.sp.gov.br/
tributos/. Após o ven-
cimento o contribuinte 
pode acessar o mesmo 
link para atualizar a 
data de pagamento com 
os acréscimos legais, 
evitando o deslocamen-
to até a Prefeitura.

A Taxa de Licença 
para Abertura, Locali-
zação e Funcionamento 
é cobrada dos proprie-
tários de estabeleci-
mentos comerciais, in-
dústrias, prestadores de 
serviços e profissionais 
liberais. Já o ISSQN 
(Imposto Sobre Serviço 
de Qualquer Natureza) 
fixo é o imposto de-
vido por profissionais 
liberais e autônomos, 
e a Taxa de Licença 
para Publicidade, pelos 
estabelecimentos que se 
utilizam de publicidade 
interna e, em alguns 
casos, externa. Este ano 
foram emitidos 14.728 
carnês de alvará, que 
representam o montante 
de R$ 11,2 milhões.
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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

Ao chegar em casa à noite depois de pular seu carnaval, a sugestão do Chef é 
um delicioso e leve Caldo de Frutos do Mar, que renovará suas energias para 
o dia seguinte e te fará descansar bem. É um caldo delicioso e reconfortante 
que ajudará a dormir tranquilamente, afinal, o carnaval continua!
Vamos a receita:

Ingredientes
• 400 gramas de algum peixe branco, por exemplo St. Peter 
• 500gr de Salmão
• 4 camarões grandes
• 20 Vôngoles
• 20 Mexilhões
• 100gr de Lula
• 200gr de cebola
• 2 dentes de alho
• 100gr de salsão
• ½ cálice de vinho branco
• ½ cálice de água
• 40 ml de azeite de oliva
• Sal e pimenta a gosto
• Um punhado de salsinha picada
• 16 fatias de pão italiano torrado 

Modo de preparo
Limpe bem todos os peixes e frutos do mar. Em uma panela com tampa 
coloque o Mexilhão e o Vôngole, refogando-os na água que sair deles. Colo-
que também ½ cálice de água e ½ de vinho branco junto. Tampe a panela e 
deixe no fogo ate que as conchas se abram. Retire os mexilhões e os vôngoles 
e guarde o caldo desse cozimento separado.
Pique a cebola, o alho e o salsão e refogue com azeite em uma panela grande. 
Acrescente a Lula cortada em rodelas e, depois de alguns minutos, adicione os 
peixes cortados em pedaços. Após 5 minutos, adicione o caldo dos Mexilhões 
e Vôngoles, acerte o sal e pimenta e deixe cozinhando por 30 minutos. E, por 
último, faltando 5 minutos de cozimento, coloque os Mexilhões e Vôngoles.
Quando tudo estiver cozido coloque a salsinha e sirva com as fatias de pão 
assadas ou tostadas em uma frigideira. Os ingredientes rendem até 4 porções.

Buin Apetitto !!!  

A Criativa Móveis Artesanais 
parabeniza Anderson Hudson 
que ganhou a caminha para 
cachorro e agradece todos 
que participaram do sorteio

Não deixe de conferir todas as novidades que a loja oferece. Dê 
uma passadinha na Rua Siqueira Campos, 518 - Centro

Rose, da Influx, Joice Teixeira, da Factor Humano, Rosemeire, da 
Unimax e o professor Diogo, da Influx, em  evento sobre Mercado de 
Trabalho no último sábado, dia 23, na Unimax Centro Universitário

Rogério Canal preparou uma deliciosa Paella especial com 
produtos selecionados da Indaiá Pescados na confraternização 
dos executivos da Toyota do Brasil

Thiago, Sandra e Osmar no Grenelle Gastro PubFernando no Cintra Restaurante
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A que seria a 29ª Reunião do Rotary Club de Indaiatuba Cocaes, no dia 26/02/2019, foi transferida para a cidade 
de Cerquilho, onde o Rotary Club de Cerquilho, realizou a festiva dos 49 anos de sua fundação, a festiva contou 
com um coquetel delicioso, e com a presença de muitos clubes visitantes, além da posse de nova associada, 
e várias premiações e homenagens.  terminando a noite com uma instrutiva “O que é ROTARY?”  com  Gov. 
Wellington Hoshino! 26/02/19. Enfim uma noite deliciosa, com muito companheirismo e muitas alegrias!

A 6ª edição do Global Mentoring Walk, evento que visa encorajar 
líderes a dar mentoria para empreendedoras, terá sua primeira 
edição em Campinas, no próximo dia 9, das 9h às 12h, na 
Concha Acústica do Parque Taquaral. A participação é gratuita. 
A ação, que inclui a caminhada, ocorre em diversos países do 
mundo e é uma iniciativa da Vital Voice, organização americana 
& governamental e sem fins lucrativos que criou o evento em 
2014 para marcar o Dia Internacional da Mulher. No Brasil, a 
Rede Mulher Empreendedora, primeira plataforma de apoio ao 
empreendedorismo feminino do país, é responsável pela realização de 
todas as edições do evento, que este ano acontece simultaneamente 
em Campinas e em outras 14 cidades em todo o país.

Dia 23/02/2019, nossas meninas do Tornados realizaram um jogo contra a equipe dos Piratas, em Americana, 
onde se sagraram vencedoras com um score de 19 a 15 para nossas meninas do Tornados, mais á tarde foi 
a vez do nossos rapazes, que jogaram contra os Jaguares de Jaguariúna, e se tornarão campeões da Copa 
RMC Asa Alumínio, com um score de 117 a 0 para o tornados! AVANTI TORNADOS!

Indaiatuba inaugurou no último dia 22 a UTI Pediátrica. 
A unidade tem capacidade para três leitos destinados às 
crianças e terá um médico, um enfermeiro, três técnicos 
de enfermagem e dois fisioterapeutas, todos trabalhando 
24h por dia para atender a população.

A equipe do Yázigi recebeu um delicioso Bolo da 
Madre, um presente do Grupo Mais Expressão

Paulo, 
responsável 
pela queima 

das peças, 
que atinge 

temperatura 
de 1280 

graus da 
Escola 

Calliop aulas 
em cerâmica

Prêmio de melhor apresentação grupo BNI Reference 
Luís Fernando Delbelo e Joice Teixeira da Factor Humano

Delicioso combo de marmitinhas na versão fit da 
BONA MARMITAS. Ligue e encomende a sua 
(19) 99610-1421
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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 Decorações

Bar do Alemão

Inda Fire

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Amanhã tem CARNAROCK no Grenelle. Vamos? Já é 
parte da tradição! Especialmente pra você que gosta de 
música boa acompanhada de comida gostosa e bebida de 
qualidade. A Impulso - Acoustic Rock vai animar a noite 
a partir das 20h. Reserve sua mesa e vá curtir essa folia!

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!

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!

Casamento 
de Francielle 

Cristina e 
Bruno Gomes 
de Jundiaí. É 

a A Nova Loja 
homenageando 

seus clientes. 

Os amigos Vander e Felipe, almoçando essa semana na 
Kostela do Japonês.

Os colegas Yuri e Luis, da Mechatronics, saboreando a 
fantástica costela do Kostela do Japnoês.

Foi na última terça o aniversário do senhor António, 
proprietário da Croissant e Cia, que comemorou a data 
com familiares e amigos no Bar do Alemão. Parabéns 
Sr. Toninho, felicidades sempre!

Você sabia que a 
lei exige que toda 
empresa e comércio 
estejam protegidas 
com equipamentos 
contra incêndio? 
Ligue já na Indafire 
onde você encontra 
todas as opções e 
com excelente preço. 
Fale com Wellington 
ou Maira no Fone: 
(19) 3834-1741.

Claudia e Edilene da casa da providência, convidam a 
todos para almoço com churrasco no dia 25-03-19

A Primeira Dama, Ana C. Bitencourt e o Prefeito de Elias 
Fausto Mauricio Baroni na inauguração da primeira fase 
da Pavimentação do Distrito industrial da cidade

Colaboradores da UniMAX comemoram aniversariantes 
do mês de fevereiro. Parabéns!

A linda cachorrinha Milu 
da proprietária Marcia 
Miruyama, em consulta 
com a Dra. Sueli Midori 
da Clínica Bicho Amigo.
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Nosso querido profissional Tiago Costa, cada vez mais longe levando seu conhecimento, 
nessa semana ele esteve em Caxias do Sul, com a Mermaid Hair, no Madison Cult Hair 
Studio, com o curso de Extensão capilar para alunos muito especiais. Parabens Tiago.

O Programa Expressão No Ar entrevistou 
José Marques Barbosa, que falou tudo sobre 
a FAICI e revelou novidades para a edição 
2019 do evento, não percam as novidades, 
acesse nosso Canal no youtube.

Cristiane e Alex proprietários da Skala Empregos 
e Serviços, com Ivanilde Reis Cerimonialista 
e Organizadora de Eventos, comemorando 
22 anos de trabalho e muito sucesso e 
reinaugurando em novo endereço. Parabéns O 
Mais Expressão deseja muito sucesso.

Essa semana o Programa Expressão No Ar 
recebeu  Lucimara Andriani, do Yázigi, que falou 
sobre a importância de aprender outros idiomas 
e qual a melhor idade para começar. E como 
isso pode melhorar sua condição no mercado 
de trabalho, se você perdeu acesse nosso canal 
no youtube ou nossas redes sociais.

Simone Stelutti, Márcia Cândido, Gisele Fadini, Ericson Fernando Tiribelli, Vitório Soster, 
Carlos Paronetti, Francisco, Mafalda Bernardinetti, Marcel Zerbini e abaixado Maximiliano 
Peratello, Diretória e Presidência da Sociedade Italiana, comemoraram no ultimo dia 21/02 
o DIA NACIONAL DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, com um coquetel para amigos e autoridades. 
O MAIS EXPRESSÃO deseja felicidades a todos.

Fábio Alexandre, do Programa Expressão No Ar, entrevistou também as professoras da 
Anhanguera Educacional, Maria Eugênia  e Daniele Cristina de Almeida, que falaram sobre  
ensino a distância e sobre os cursos que a faculdade oferece, Foi uma entrevista muito 
interessante, assista em nossas redes sociais.

Bruno Hoffmann, Aline Coleoni e Blaine Witt dos EUA estiveram na Pizzaria Torrelaguna 
no dia 27-02, Blaine esta no Brasil visitando a Filial Brasileira Pfannenberg do Brasil e 
aproveitou para comer a melhor pizza de Indaiatuba. A Torrelaguna fica na Av.: Avenida 
Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587 em Itaici.

Yasmin completou no ultimo dia 22/02/2019 ,15 
anos, com uma linda festa,  seus pais Lucimara 
, Maurício e sua irmã Shofia, desejam que ela 
consiga realizar todos os  seus sonhos , e que 
Deus ilumine sempre os seus caminhos. O Mais 
Expressão também deseja muitas Felicidades.
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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.
CA06223 - VISTA VERDE - AT.175 m² AC. 135,49 
m² - 3 dormitórios (1 suíte) todos planejados, es-
critório, sala de estar e jantar integrada, lavabo, 
cozinha planejada, WC Social, lavanderia, quintal 
com churrasqueira, garagem para 3 autos 1 co-
berta. R$ 2.500,00 + COND + IPTU.

VENDA:

CH01729 - COLINAS DO MOSTEIRO DE ITAICI 
- 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
AP04427 - SPAZZIO ILUMINARE - AU. 110 m² 
com 2 dormitórios (sendo 1 suíte), sala para 2 
ambientes, cozinha planejada com cooktop, coi-
fa e forno elétrico, WC social, lavanderia e área 
de churrasqueira com armários planejados, pia 
e ilha, cooktop e ventilador de teto. Imóvel com 
móveis planejados de alta qualidade e ar con-
dicionado de 24.000 btus. R$ 300.000,00 valor 
abaixo do mercado!!!
AP04370 - RESIDENCIAL JATOBÁ - AU. 120 
m² - 3 Dormitórios (01 Suíte), WC Social, Sala 

negócios & classificados
Nº 836

02 Ambientes, Cozinha, Lavanderia, Banheiro 
de Empregada, Varanda Gourmet e Vaga para 
02 Autos. R$ 800.000,00
CA08171 - JARDIM MONTREAL RESIDEN-
CE - AT.150 m² AC.170 m² - Sobrado com 03 
suítes sendo uma master, WC social, sala 02 
ambientes, cozinha, área gourmet, lavanderia, 
garagem para 03 autos, portaria 24 horas, pis-
cina, academia, salão de festas, Playground. 
R$ 646.000,00
CA08057 - AT.150 m² AC.110 m² - 3 dormi-
tórios, sendo 1 suíte,  sala ampla e pé direito 
com 3.4 metros, cozinha americana, WC social, 
garagem com pergolados, área gourmet ampla 
com churrasqueira esquadrias em alumínio 
preto, área de serviço, aquecimento solar, pre-
parado para instalar ar condicionado em todos 
ambientes, porcelanato em todos ambientes. 
R$ 485.000,00.
CA07515 - JARDIM BRÉSCIA - AT 200m², AC 
120m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala ampla dois ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia fechada com armários, 
espaço gourmet com churrasqueira, pia com 
armários, WC externo, garagem para 02 autos 
sendo 01 coberta. **Condomínio novo com pis-
cina adulto/infantil, salão de festas, quiosque de 
churrasqueiras, quadra poliesportiva, portaria 
24hs.* R$ 570.000,00.
CA08010 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 102,65 
- 3 dormitórios (1 suíte), sala com pé direito alto, 
WC social, cozinha, lavanderia, churrasqueira e 
garagem para 2 autos. R$ 435.000,00
CA06873 - VILA CASTELO BRANCO - AT.125 
m² AC.110 m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala, cozinha, churrasqueira, banheiros 
com box,  portão eletrônico, garagem coberta 
para 02 autos R$.390.000,00.

LOCAÇÃO:

CA08169 - SOBRADO PARA LOCAÇÃO , 
em excelente condomínio, próximo ao centro, 
fácil acesso, portaria 24 horas, área de lazer 
- AT. 300m² AC. 280m² PISO SUPERIOR, 03 
dormitórios sendo 01 suíte máster hidro, sala 
02 ambientes, mezanino, PISO INFERIOR, 
02 salas, escritório, lavabo, área de luz, jar-
dim aberto, cozinha, lavanderia, edícula com 
dormitório e banheiro, 6 vagas. R$ 3.000,00 + 
COND + IPTU
CA08166 - CENTRO - AT. 250 m² AC 120 m²- 
03 Dormitórios, sendo 01 suíte com sacada, Wc 
social, sala, cozinha, lavanderia, 02 vagas de 
garagem. R$ 1.700,00 + IPTU.
CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² 
AC. 105 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala para 
2 ambientes, cozinha com armários 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.
SL00895 - AU.250 m² - EXCELENTE SALÃO 
COMERCIAL COM MEZANINO E AMPLAS SA-
LAS - JD. MORADA DO SOL - 2 salas amplas, 
2 banheiros, 4 vagas, recepção, salão amplo. 
R$ 3.000,00 + IPTU.
AP04421 - SPAZZIO LIVENZA - AU.75m²- 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO-02 Dormitórios, 
sendo 01 suíte, wc social, sala, cozinha plane-
jada, lavanderia, sacada gourmet. R$ 1.200,00 
+COND.+IPTU.
AP04428 - TORRES DA LIBERDADE - AU 
90m², 03 dormitórios sendo 01suíte, WC social, 
sala, varanda, cozinha, lavanderia, garagem 
para 02 autos. Condomínio com infra-estrutura 
clube*R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.

AP03311 - WINDS - AU 103,47 m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte 
com armários, WC social, sala ampla 02 ambientes, varanda gourmet, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia com armários, garagem para 
02 autos. Apartamento novo, condomínio com lazer completo, em 
localização privilegiada. R$ 840.000,00

CA08165 - RESIDENCIAL DUAS MARIAS - AT 360m², AC 280m², 
Pavimento Térreo: Sala Estar e TV com Pé Direito Duplo, Sala Jantar, 
Cozinha Americana Integrada Toda Planejada, Lavabo, Despensa, 
Escritório ou Suíte, Espaço Gourmet, Lavanderia, Depósito, Garagem 
Coberta para Dois Carros. Piscina com Prainha e Espaço para Om-
brelone e Espreguiçadeiras. Pavimento Superior: Suíte máster (com 
closet duplo e Banheiro com Pia Dupla) com grande sacada, Suíte 2 
com closet, suíte 3 com sacada, espaço no hall superior para Roupeiro. 
Linda de Viver. ACEITA COMO PARTE DE PAGAMENTO PERMUTA 
POR TERRENO EM CONDOMÍNIO FECHADO. R$ 1.700.000,00.

AP04443- JARDIM PAU PRETO - AU.130 m²- 03 Suítes, wc social, 
sala estendida, cozinha americana planejada, lavanderia, varanda 
gourmet com churrasqueira, hobby box fechado planejado com 
prateleiras,03 vagas de garagem cobertas, vista para piscina. R$ 
3.500,00 + COND.+IPTU.

CH01686 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² - 3 dormitórios (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).

CA08119 -JARDIM PARK REAL - AT.150m² AC.131m²- 03 Dormitó-
rios, sendo 01 suite,Wc social, 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

CA08120 - JARDIM DOS LAGOS - AT. 625,45 m² AC.251,18 m² - 03 
Suítes, sendo 01 máster com closet, todas com armários, sala 03 
ambientes, lavabo, wc social, cozinha planejada, lavanderia, espaço 
gourmet, piscina, quintal, garagem para 04 carros. R$ 1.400.000,00.



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 SUÍ-
TES C/ CLOSET, WC, SALA, 
COZ C/DESPENSA, 02SALA, 
CHURR, PISCINA, CANIL,04 
VAGAS. R$ 1.010.000,00

COND. TERRAS DE ITAICI –
ITAICI – CH00330
3 SUÍTES, COZ. SALA, LAV E 
WC. 06 VAGA, AREA GOUR-
MET, PISCINA. POMAR, CASA 
FERRAMENTAS. A.T: 1.350M² 
A.C: 250M². R$:1.400.000,00. 
(VALOR P/ VENDA) R$:7.000,00 
(VALOR P/ LOCAÇÃO)

COND. TERRA DE ITAICI – CH 
00331 - PISO SUPERIOR: 01 
DORM C/ SUÍTE, SALA. PISO 
INFERIOR: 03 DORM, SUI-
TE,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. 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. FECHADO. 
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. PARQUE REAL - 
CC00053
03 DORM ,1 SUÍTE, SALA 
2,WC, COZ, CHURRASQUEIRA.  
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$:500.000,00
COND. VISTA VERDE- 
CC00068
03 SUITE, WC, SALA, COZ, 
CHURRASQUEIRA, 02 VAGA 
R$: 540.000,00.

COND. VISTA VERDE (ITAICI) 
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 GOUR-
MET,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 GOUR-
MET E PISCINA,  04 VAGA, 
A.T:300M² A.C:270M²
R$: 1.200.000,00

COND. AMSTALDEN –
CC00044
3 SUITES ,1 MASTER, 2 SALA 
, LAVABO, ESCRITORIO, 
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, CHUR-
RASQUEIRA. R$ 510.000,00.

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.

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, CHURRASQUEIRA, 
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 + COMERCIO 
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.

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 TAPERÁS 
03 DORM,1 SUITE, SALA, 
COZ, WC, 1 VAGA. R$ 
270.000,00 ACEITA PERMUTA.

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 AMBIEN-
TES , COZ, VARANDA GOUR-
MET, 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,DE-
PÓSITO NA GARAGEM 
R$: 690.000,00.

B2 Imóveis

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
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 VES-
TIÁRIO. 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 CON-
CEIÇÃO. 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
 
Ref:CA03100
Casa Residencial
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, garagem.
R$ 900,00

Ref: CA03078
Casa Residencial.
Jd. Morada do Sol
1 quarto, sala, cozinha, ba-
nheiro, lavanderia.
R$ 900,00 iptu incluso.
 
Ref: CA03102
Casa Residencial
Jd.do Sol
2 quartos, sala,cozinha,co-
pa,lavanderia.
R$ 1.000,00 + R$ 56,00 iptu
Vaga garagem: 1
 
PARQUE DAS NAÇÕES 
CA03078 - 02 DORM, SALA, 
BANHEIRO, COZINHA, A,S
GARAGEM COBERTA 1 
VAGA. R$ 1100,00 + IPTU

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

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

Ref: CC00084
Casa Residencial
Jd. Tropical
3 quartos, sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia.
R$ 1650,00 + 100,00 iptu
Vaga garagem: 3
 
Ref: CA03095
Casa Residencial
Jd. Morada do Sol
Sobrado 3 quartos, 1 suíte, 
sala, cozinha, banheiro.
Vaga garagem: 1
R$ 1.900,00 com iptu incluso
  
Ref: CC00090
Casa Residencial
Jd. São Francisco
2 quartos, sala, banheiro, cozi-
nha, área gourmet.
Vaga garagem: 2
R$ 1.900,00 Cond.322,00 + 
57,00 iptu
 
Ref: CC00083
Casa Residencial
Cond. Vista Verde - 3 quartos, 
sendo 1 suíte, sala, cozinha 
americana, área de serviço. 
Vaga garagem: 3
R$ 2.500 Cond. 214,00 + 100 iptu

 Ref: CC00086
Casa Residencial - Cond. Vista 
Verde - Sobrado 3 quartos 
todos com suítes, sala, lavabo, 
cozinha, lavanderia, churras-
queira, piscina, área de lazer.
Vaga garagem: 3 - R$ 3.000,00 
Cond. 214,00 + 144,00 iptu
  
Ref:CC00071
Casa Residencial
Cond. Villagio
Sobrado 3 quartos todos com 
suítes, sala, cozinha, área gour-
met, banheiro, mobiliado.
Vaga garagem: 3
 
Ref:CA03098
Casa Residencial
Cond. Mosteiro 
4 quartos, 3 suítes, ampla 
sala, 5 banheiros, cozinha com 
armários, churrasqueira.
Vaga Garagem: 4
R$ 5.000,00 Cond 465,00 Iptu: 
120,00

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 COBER-
TA 900,00 + COND + IPTU

CENTRO ED YPE AP00896
01 DORM, SALA, COZ, A.S, WC, 
R$ 1000 + 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 (1SUÍ-
TE) 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 ELE-
VADOR. 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. VITO-
RIA 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 AM-
BIENTE, COZ, A.S E 01 VAGA.
R$ 230.000,00
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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

OPORTUNIDADE
MOSTEIRO DE ITAICI 

Excelente Rua, sem movimento com uma Praça na fren-
te, 6 suites, Lavabo, 4 salas, Aquecimento Solar, Poço 
Caixa d’agua, Casa de Caseiro - Grande, Capela, Pisci-
na, Sauna, Vestiario + 2 quartos para Empregados, Poço 
Tem duas salas e dois quartos que Nunca entrou ninguém 
(novos). Acabamos de Pintar toda casa.

Terreno ::: 5.080 mts² 
Casa ::: + de 1.000 mts² 

Valor de Venda R$ 2.000.000,00 
 

ACEITA PERMUTA E PARCELAMENTO
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VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte, coz conjugada 
com área gourmet, lav., garagem,  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 – 3dorms(1st), 
sala, coz, wc, piscina, churrasqueira, garagem para 2 carros 
CA.395 – MARIA HELENA – R$1.350.000,00 – 3dorms(1st 
com closet), sala de estar pé direito duplo, jantar e tv, lavabo, 
varanda, copa, coz, lavanderia, escritório, despensa, 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,  
lav.,  garagem . (se for pagto em dinheiro,  aceita proposta).
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms (2st), 
sala 3 amb., coz planejada, lavabo, varanda, lav., dorm de em-
pregada, dispensa, piscina, churr.,  gramado, quintal, pomar, gar. 

APARTAMENTOS

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

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, wc, 
entrada de moto
JD.BELA VISTA – R$1000,00 – 2 dorms, sala, coz, wc, 
quintal, garagem
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, quartinho nos fundos, garagem
CENTRO – R$1150,00 – 2dorms, sala, coz, wc, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, ga-
ragem para 1 carro.
JD.PRIMAVERA – R$1300,00 – 3dorms (1st), sala, coz, wc, 
lavanderia fechada, garagem para 1 carro.
CENTRO – R$1600,00 – 2dorms (1st), sala, coz, wc, garagem 
para 2 carro
VL.MARIA HELENA – R$1800,00 – 3dorms (1st) sendo 2 
com ae, sala, copa, coz com ae, wc, lavanderia fechada.
Edicula com 1 dorm, wc, churrasqueira com pia. Lote inteiro
VL.SORIANO – R$1800,00 – 3dorms (1st com closet), sala, 
coz, 2wc, lavanderia fechada, edícula com churrasqueira, 
garagem para 2 carros.
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, 
escritório, 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$600,00 – 1dorm, sala, coz, wc, 
sem garagem.
PQ. RES. INDAIA – R$600,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, 1 vaga de garagem.
PQ.SÃO LOURENÇO – R$950,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
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.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m², 3wc, estru-
tura para 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 interli-
gadas, 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 
privativo, 1 vaga de garagem, no edifico : elevador, esca-
das, 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, sacada, ar condicionado, montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES,  
DEPOIS R$1980,00 – clinica já funcionando. Para médicos 
: piso porcelanato, 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, iptu, 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$5.000,00+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$3.500,00+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

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APAR-
TIR 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, 
wc, 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. 

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, 
coz, wc, sem garagem

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 / GUARU-
JÁ – SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada 
e 1 vaga. R$320.000,00

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 C/ 01 DORMITÓRIO

CA0720 – JD. MORADA DO SOL – 3 cômodos s/ gar. R$600,00 
+ IPTU
CA03435 – VL. CANDELÁRIA – 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

CA02985 – JD. POMPEIA – 2 dorms, sala, coz e gar. 
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. pla-
nejada 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. 
planejada 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 suí-
te), 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 suítes), 2 salas, 3 banheiros e 2 vagas. R$3.400,00 + 
IPTU + Cond.

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 ele-
vador. 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
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 666581 - Jd do sol - 2 dorm. / sala / coz. / wc. / 
as / gar. R$ 750.00 + COND + IPTU

ref. site 525302 - Grand Ville-  3 dormt/ 1 suíte/ sala/ 
coz/ wc / lav/ sacada/ 1 gar R$1.200,00 + Cond + IPTU

ref. site 156002 - Montreal Residence - 3 dormt/ 1 suíte 
/2 wc social / living/sala de TV e jantar/ coz/ churrasq / 
SPA/ 2 gar R$468.680,00

ref. site 167402 - Jardim Piemonte - Terreno com 
300m², topografia com pequeno declive R$175.000,00

ref. site 081581  - Jd. Morada do Sol – Frente – 1 dormt / 
coz/ wc / lavand /gar R$600,00 

ref. site 982391 - Jardim Regente – 2  dormt/ 1 suíte / 2 wc 
/ coz/ sala/ lavand/quintal/ gar R$1.200,00 + IPTU

ref. site 065402 - Vila Florença  - Terreno plano, de 150 m² 
(7,5 x 20 m) R$100.000,00

ref. site 227402 - Jardins do Império - 3 dormt/ 1 suite / 
sala 2 amb/ coz planej/ wc / lavand/2 gar R$615.000,00

ref. site 141302 - Vista Verde - 3 dormt/ 1 suite/ sala 2 
amb/ coz planej/ wc / lavand/ 2 gar R$1.500,00 + cond.

ref. site 293402 - Portal das Cereijeiras - 2 dormt/ sala/ coz/ 
lav / wc / 1 gar R$900,00 + Cond + IPTU / R$210.000,00

ef. site 584402 - Mosteiro de Itaici - 5 suítes (1 com hidro) 
/closet/3 salas/sala intima / coz planej/ despensa/ lavabo/ 
lavand/churr/ forno p/pizza/ capela/ piscina/ hidro/ sauna/ 
poço artesiano/ quadra de tênis/ playground/ casa de fer-
ram/ pomar/ canil / 4 gar/casa de caseiro R$2.000.000,00

ref. site 039302 - Vila Almeida - 3 dormt/ 1 suíte / sala/ 
coz/ wc / lavand / churrasq/ 2 gar R$458.000,00
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classificados
ClassificadosB14

Oportunidade - Vende-se 
casa Jardim Primavera. 
Sendo 2 dormitórios um suíte, 
garagem p/02 carros e mais 
dependências. F.: (19) 99375-
2113. WhatsApp.
Casa 2 dorms – Financia-
mento pela caixa econômica 
do terreno e da construção 
– consulte-nos - 98254 7703 
/ 3885-4500 CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no Jd. Mo-
rada 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, 
piscina, churrasqueira, co-
zinha, 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 
I N C L U S O  A G U A .  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 eletrôni-
co e ampla área verde. AC 
145m2 e AT 387m2. Tratar 
direto com proprietário tel. 
19 9 7403-1950.
Vende-se ou troca-se casa 
Jd. Monte verde por cháca-
ra. Casa A.T. 250 m², A.C. 
179 m², portão eletronico, 
cerca elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, pis-
cina 3x5, casa com 7 co-
modos sendo 2 banheiros 
e lavanderia. 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. Valor 
: 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 gra-
nito, sala de jantar e sala 
de visita, churrasqueira 
com wc, aquecimento so-
lar, preparada p/ ar con-
dicionado, porcelanato, 
esquadrias em alumínio 
e tudo mais, garagem co-
berta. 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 to-
madas e muita iluminação  
ampla e bela escada mais, 
garagem coberta e jardim. 
R$680.000,00 estuda fi-
nanciamento. Localização 
especial 19-9.97519921. 
creci 65362.

cozinha com pia e banca-
da e ilha, sala de estar e 
jantar, varanda gourmet, 
lavaderia fechada, aquece-
dor solar, preparada para ar 
condicionado em todos os 
dormitórios com porta balcão 
e persiana com controle 
remoto. Fácil acesso a área 
de lazer. A.T. 150m² A.C. 
162m². Aceito financiamen-
to. Valor R$ 580.000,00 F.: 
(19) 99703-3734
Park Real - Linda casa ter-
rea. 3 dormitórios sendo 1 
suíte master com closet gran-
de, aquecedor solar, luminá-
rias instaladas, praparados 
para ar condicionado, sala 
de jantar e de estar, área de 
serviço com churrasqueira, 
1 garagem coberta e outra 
descoberta. A.C. 105m² A.T. 
150m². Aceito financiamento. 
Valor: R$380.000,00 F.:(19) 
99703-3734
Parque das Nações - Linda 
casa terrea A.T. 125m² A.C. 
108m², 2 vagas cobertas, 
sala, cozinha, 2 dormitórios 
(1 suíte), casa reformada pró-
ximo ao Polo Shopping, Rua 
Mão única super tranquila. 
Valor: R$235.000,00 F.: (19) 
99703-3734
 

Cond. Parque dos Guaran-
tãs - 3 dormitórios (1 suite c/ 
armários embutidos), sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e 2 vagas 
de garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond.Fone: (19) 
99778-4336
Procuro casa para alugar 
3 ou 2 dormitórios com ga-
ragem. 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 dormitórios, 
sala, cozinha, lavanderia e 
garagem. Valor: R$1.000,00. 
Tratar F.: (19) 3875-4737
Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio Bos-
que dos Indaiás - com 2 dor-
mitórios, sala em L, garagem 
coberta. Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250
 

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 APARTAMEN-
TO COCAIS I I  -  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, varanda 
gourmet e área de lazer 
completa. R$450.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
APARTAMENTO JD. TRO-
PICAL – 2 dormitórios sendo 
1 suíte, sala 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita pro-
posta. Fone: (19) 99194-
0145
Apartamento com 3 dorms 
na Cidade Nova R$ 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$370 mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(planeja-
da), banheiro, garagem p/01 
carro . cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo apt no Centro com 
2 dorm. + 1 suíte, todos os 
cômodos com armário, ga-
ragem p/ 2 carros e cozinha 
planejada. (19) 99697- 6698
Vendo Apartamento Resi-
dencial - Nações Unidas, 
Jd. Alice Indaiatuba/SP. 
02 dorm. (um com móveis 
planejados), sala de estar e 
jantar, cozinha planejada, la-
vanderia c/ armário, WC, ga-
ragem para 01 carro coberta, 
1º andar. Baixo condomínio 
e IPTU - Vendo mobiliado. 
F.: (19) 3394-2197 - cel: (11) 
98635-7556
Vendo Apartamento. Valor: 
R$155.000,00. Aceito 50% 
de entrada e financiamento 2 
dormitórios. Jardim Morum-
bi. Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99482-6697 F.:(19) 
3875-3201
Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suíte com 
espaço gourmet, ar condicio-
nado sala e quartos, 9º andar 
sol da manhã. Aceito permuta 
de terreno no Bréscia ou 
Mantova como parte do paga-
mento. Valor: R$ 275.000,00. 
Tratar direto com proprietário 
F.: (19) 99612-7897
Vende-se apto Cond. Por-
tal das Flores - 3 dorm; 
cozinha planejada; 1 vaga; 
área de lazer completa. 
R$ 259 000,00 - F.: (19) 
992569976 ou (19) 99368-
2711
Vende-se apto Cond. Fe-
licitá - 3 dorm (suíte); 2 
vagas;  cozinha e quarto pla-
nejados; 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
Vendo ou Alugo apar-
tamento no condomínio 
Bosque dos Indaiás - com 
2 dormitórios, sala em L, 
garagem coberta. Valor 
R$190.000,00. F.: 99416-
9250
Le Jardin - Apartamento 
frente ao Parque Ecoló-
gico, sol da manhã nos 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 
duas vagas na garagem, 
amplo salão de festa, salão 
de jogos, quioske, piscinas 
adutos e infantil, lugar mais 
nobre da cidade 87m² de 
área útil, 10º andar. 15% 
de desconto comparado 
ao valor da construtora ou 
permuta de 50% do valor 
total (Valor da construto-
ra R$640.000,00). F.: (19) 
99703-3734
 

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 empregada, WC 
social, área útil 120 m² , 2 
vagas cobertas, aquecedor 
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 
dormitór ios,  sala,  cozi -
nha americana, WC fem 
e mas, piscina, churras-
queira, murado e gramado 
R$510.000,00. Fone: (19) 
99721-0395
Sít io 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 acei-
ta imóvel em Indaiatuba 
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 alqueire, 
boa topografia, região sul da 
Bahia a 220km de Salvador 
pela BR 101. Situado 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 
sabados saindo de Viraco-
pos em Campinas-SP. A 
propriedade esta distribuída 
em pastagem, lavoura de 
cacau, outras e pequena 
mata. Energia passa dentro 
da propriedade. Casa sede 
nascente com água boa 
sendo preservada em três 
locais da propriedade. Do-
cumento 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. 
Contato 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
Vendo terreno Jardim 
Regina. Ótima topografia 
250m². Valor R$195.000,00 
Tratar F.: (19) 99774-4452.
Terreno no Condominio  
Residencial Dona Lucilla. 
Condomínio de alto padrão,  
área de 379,20m2. Preço 
abaixo do mercado, R$275 
mil (R$725,00 o m2). Aceita 
permuta com apartamento 
de valor similar.  Direto com 
o proprietário. Imóvel quita-
do. F.:19-98128-7316.
Vende-se  te r reno  no 
condomínio Vista Verde 
175m². Próximo a porta-
ria. Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99792-1440 / (19) 
99774-3834
Jardim Bréscia - Oportuni-
dade 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 colégio Objetivo e o novo 
Sumerbol, padaria Suiça 
e Gianinni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno de 
menor valor em loteamento 

Vendo edícula toda florida e 
murada com planta aprovada 
para um casa no Jd. Europa II 
em terreno de 250 m². Local 
excelente. (19) 99697- 6698. 
Vendo casa e salão bairro 
Costa e Silva, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, quintal e gara-
gem p/ 01 carro com salão co-
mercial, em cima edícula com 
terraço, churrasqueira e dois 
cômodos. Terreno 180m². 
Valor R$400.000,00. Alugada 
com renda de R$1.500,00 
mensaias. Contato F.:(19) 
98288-1728
 OPORTUNIDADE! JD.LA-
GUNA EM SALTO-SP. Casa 
de 02 dormitórios, sendo um 
suíte, sala/cozinha america-
na, wc, garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em lote 
de180m2 + uma chácara de 
100m2 (SÓ TERRENO) no 
bairro pedregulho em Indaia-
tuba-SP. troca-se por casa 
em Indaiatuba de menor ou 
igual valor. Base: R$310.000, 
00. Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
OPORTUNIDADE ÚNICA!! 
JARDIM MORADA DO SOL. 
Rua:77, próximo ao Parque 
Ecológico de R$210.000,00 
em oferta somente para 
o mês de fevereiro por 
R$195.000,00 03 dormitórios, 
suíte, 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!
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.

JD.COLIBRIS - 02 dormi-
tórios (01 suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. Opor-
tunidade única! Em oferta 
para o mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 por apenas: 
R$265.000,00, ou terreno no 
negócio. F.:(19) 99762-7997 
/ (19) 3935-3294. Corra!
OPRTUNIDADE! JARDIM 
ITAMARACÁ - 02 dormi-
tórios (01 suíte) wc social, 
sala, cozinha, garagem com 
portão eletronico,110m² de 
área construída, em lote 
de 133m² documentos em 
ordem para financiamento. 
Apenas R$255.000,00 acei-
ta terreno e carro. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
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 perfeito 
estado de conservação, não 
necessitando de gasto com 
pinturas e outros serviços. 
Valor: R$750.000,00. Con-
tato 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
Oportunidade casa em 
condomínio Bréscia - casa 
terrea 3 dormitórios sendo 
1 suíte, banheiro social, 
lavabo, garagem, área gour-
met. Valor: R$450.000,00. 
F.: (19) 98373-1718. Direto 
com proprietário
Oportunidade casa em 
condomínio Vista Verde 
- casa terrea 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, lavabo, garagem, 
á r e a  g o u r m e t .  V a l o r : 
R$420.000,00. F. :  (19) 
98373-1718. Direto com 
proprietário
Condomínio Montreal - 
Lindo sobrado com fundos 
para área verde. 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte com 
amplo closet, com sacada 
para área verde, 1 garagem 
coberta e uma descoberta, 
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aberto. Doc. OK. F.: (19) 
98288-1728 (whatsapp) / 
(19) 3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com pro-
prietário)
PARQUE SÃO LOURENÇO 
(ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 – R$1060,00P/ 
M2 - ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 3935-
3294. 
JARDIM ALICE (ÚNICO 
LOTE NA RUA) 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
Vende-se 2 terrenos juntos 
de esquina no Jardim Espla-
nada II. Tratar com proprietário 
pelo Fone: (19) 3875-0801

 

Galpão Industrial Vitória 
Martini – 770 A/T e 375 A/C. 
R$4.500,00 Fone: (19) 98333-
5694 – (19) 99166-8272
Vendo sobrado comercial - 
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 odontológico 
- 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. 9 8239-4260
 

Vende-se filhote de Maltes 
- Femias e Macho micro, 
vacinado. F.:(19) 99716-
4485 WhatsApp

Vendo TV PHILCO 32” 
Led Slim. Valor R$800,00 
á vista. Tratar c/ Plínio. F.: 
(19) 99358-4500
Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, de-
pilação e barbearia.Informe 
a senha J46 para receber 
desconto especial! Ligue: 
(19) 3318-4441 /Whats 
98965-8498
Cursos de cuidador de 
idoso, atendente de far-
mácia, informática, rotinas 
administrativas e logística. 
Informe a senha J46 para 
receber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Vendo uma potência p/ car-
ro STETSOM CL 950. Valor 
a negociar. (19) 3875-7624
Vendo bebê conforto R$ 
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 
madeira maciça ótimo es-
tado. R$ 350,00 F.: (19) 
99259-1877 / 3017-5541
Vendo alto falante de 
carro. 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 So-
nia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma porta de cor-
rer de vidro 1,60m. Valor: 
R$400,00. Tratar com So-
nia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma televisão de 
14 polegadas de tubo Va-
lor: R$150,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo um teclado Casio 
novo Valor :  R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
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 banheiro 
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.  V id ro 
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 Es tan te .  Va lo r 
R$150,00. F.: (19) 3017-
4925 / (19) 99140-9237

Vendo comoda de MDF 
para bebe. Brilhante branco. 
1,62 de comprimento. Valor 
R$450,00 F.: (19) 3834-6769 
/ (19) 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 Pixma 
jato de tinta, usada, revi-
sada, 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, revi-
sada, 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 pa-
ralelo, usada, funciona ok 
com form. cont., com fita 
nova e mais duas fitas na 
caixa, usada 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.: (19) 99617-
4522
C P U  A M D  S e m p r o n 
2,2GHz, 2GB RAM, HD 
40GB, Linux, usado, revi-
sado ok, R$100,00.  F.: (19) 
99617-4522

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 – Experi-
ência na função. Residir em Indaia-
tuba. Disponibilidade para trabalhar 
em turnos e aos finais de semana.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 
– 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 Engenha-
ria Mecânica / Produção / Tecnólogo 
em Processos ou Técnico. Experiên-
cia em programação / preparação 
torno CNC e Centro de Usinagem. 
Conhecimento em desenho mecâni-
co e metrologia, conhecer software 
Solid Edge ou similares. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.
CONSULTOR (A) COMERCIAL DE 
RECURSOS HUMANOS – Experiên-
cia na área de vendas no Ramo de 
Agência de empregos ou Terceiri-
zação. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. CNH B. Irá dirigir os carros 
da empresa.
ESTAGIÁRIO (A)  RECURSOS 
HUMANOS – Cursando superior. 
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 – Experiência 
na função. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em escalas de 
trabalho. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.
MANDRILHADOR – Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.
OPERADOR DE TORNO CNC – 
Experiência na função. Curso de 
Metrologia e Leitura e Interpretação 
de desenho. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. Disponibilidade de horário. 
OPERADOR DE MÁQUINA – Ensi-
no médio completo. Conhecimentos 
em metrologia e Leitura e Interpre-
tação de desenho. Experiência em 
operar fresa, furadeira e torno CNC. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO – Experiência na fun-
ção. Ensino médio. Residir em In-
daiatuba. Disponibilidade de horário.
RETIFICADOR – Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.
SOLDADOR – Ensino médio com-
pleto. Experiência em Solda TIG, 
MIG, eletrodo e noções em Solda 
Inox. Residir em Indaiatuba 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 com-
pleto. Conhecimentos com Informáti-
ca. Residir em Indaiatuba ou Salto.
ZELADOR – Ensino fundamental. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.

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.

Monitor LG Flatron L1742S, 
17 pol, usado, ok, teclado e 
mouse PS2, R$250,00.  F.: 
(19) 99617-4522

 
Vendo Fiat Tempra SX 
modelo: 96/97 cor: Azul. 
Bom estado de conserva-
ção. Kilometragem original. 
Valor: R$6.500,00 F.: (19) 
3875-9524
Vendo Carro Etios HBXLS 
1.5 Completo Modelo 2018 
Cor: Branca Kilometragem: 
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 pedreiro, 
encanador, pequenos reparos 
na construção civil 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 necess i -
d a d e s  e s p e c i a i s  p r é -
-operatório e etc atendi-
mento hospitalar possui 
exper iênc ia  e  re fe rên-
c ia  horár io  d isponíve l . 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadei ra e lavadei ra de 
roupas e como cuidadora 
de de crianças. Atendo 
à domicílio ou em minha 
residência. Entrar em con-
tato com Val (19) 99448-
0082 - whats app

Auxiliar de pedreiro
Balconista de açougue
Corretor de imóveis 
Cortador a mão
Cozinheiro geral
Eletricista
Eletricista auxiliar
Farmacêutico
Faxineiro
Fresador CNC
Garçom
Inspetor de qualidade
Instalador hidráulico
Mecânico de auto em geral
Mecânico de manutenção
Mecânico eletricista de 
automóveis
Motorista carreteiro
Operador de empilhadeira
Operador de máquinas 
de construção civil e mi-
neração
Operador de máquinas 
de construção civil e mi-
neração
Operador de torno coman-
do numérico
Pizzaiolo
Polidor de veículos
Recepcionista de hotel
Serralheiro
Soldador 
Técnico de refrigeração 
(instalação)
Técnico mecânico
Vendedor 

Ofereço-me como limpeza 
e manutenção de piscinas 
e geral. F.: (19) 98332-1025
Ofereço-me como faxineira 
e passadora de roupas. En-
trar em contato no telefone 
(19) 99595- 9448
Ofereço-me como jardineiro 
roçada de chácaras e limpe-
zas. (19) 3875-7624
Ofereço-me como jardinei-
ro, pedreiro, encanador 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 Cabe-
leireira. Faço Escova Pro-
gressiva e Selamento sem 
formol. A partir de R$50,00. 
Atendo na Morada do Sol e 
também a domicílio. F.: (19) 
99369-5615 / 3935-0499
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos pessoas 
com necessidades especiais 
enfermos e etc atendimento 
Residencial e hospitalar 
possuo experiência e refe-
rência tratar com Talita (19) 
98869 -4313
Ofereço-me como motorista 
particular, passageiros par-
ticular. Tratar com Rosane. 
F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me como conser-
tos de maquina de cos-
tura industrial (Máquina 
reta duas agulhas, travete, 
galoneira e interlock) F.:  
99212-1731 
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