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Indaiatuba registra aumento 
no emprego formal

Segunda via 
pode ser retirada 
até 15 de março

Vacinação será 
exigência para 
matrícula

Aberta inscrições 
para “Diabetes 
no Controle”

IPTU PROJETO UNIMAX

Os aposentados e pen-
sionistas que tiveram des-
conto de 20 ou 50% no ex-
ercício anterior continuam 
gozando do desconto. 

O proje to  de  le i 
239/2018 dispõe sobre a 
obrigatoriedade da apre-
sentação da carteira de 
vacinação para matrícula.

Aberta as inscrições 
para “Diabetes no Con-
trole”. Podem participar, 
gratuitamente, homens e 
mulheres acima de 35 anos.

Na contramão de muitos municípios, Indaiatuba registrou saldo positivo na 
contratação de emprego formal em janeiro deste ano. É o que diz a pesquisa 
realizada pelo Caged.
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Mortes no trânsito diminuem em 2018

Estudo realizado pelo Núcleo de Estudos de Segurança no Trânsito (NEST), aponta que a mortalidade no trânsito caiu em Indaiatuba em 2018, se comparado 
aos números registrados em 2017, mas segue maior que o anunciado em 2016. 
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Campeonato Aifa 
tem segunda 
rodada amanhã

Capitã Marvel traz 
origem de poderosa 
super-heroína

Help Home: 
Reformas e 
Construções

ESPORTES FILME ESPECIAL

Amanhã inicia a segunda 
rodada do 21º Campeonato 
Liga Regional Aifa 2019. 
O campeonato teve uma 
parada devido ao Carnaval.

Durante muito tempo, a 
Marvel Studios foi questiona-
da: quando teremos o primeiro 
longa-metragem protagoniza-
do por uma super-heroína?

Nunca foi tão fácil con-
tar com os serviços da Help 
Home que possui uma equi-
pe de prontidão para analis-
ar sua obra ou construção.
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Editorial
Dia da Mulher

Artigo

Hoje, no dia 8 de março, é – simbolicamen-
te - o Dia da Mulher. Todos os dias são das 
mulheres. Todos os dias merecem respeito, 
dignidade e tratamento igual.

Foram séculos de submissão, mas que com 
lutas, feitos e grandes exemplos, conseguiram 
mudar o rumo da história, e entraram para a 
história.  Ganhar um prêmio Nobel é uma das 
mais altas premiações que um cientista pode 
receber. Ganhar dois, apenas uma pessoa 
conseguiu, e foi Marie Curie, com um Nobel 
de Física em 1903 e um em química em 1911.

Estudar matemática, filosofia, astronomia, 
dentre outras áreas de estudos, são comuns 
hoje em dia, mas nem sempre foi assim. Hipá-
cia é reconhecida como a primeira matemática 
da história. Viveu entre os séculos IV e V. Ela 
sofreu uma morte brutal, ao ser acusada de 
bruxaria. Ela foi a primeira luz a surgir na luta 
pelo acesso ao ensino e estudo para mulheres. 

E mulheres eleitas chefes de governo de um 
país? Isso foi ocorrer apenas no século passa-
do. A senhora Gandhi na Índia foi a primeira 
a vencer uma eleição no Oriente e Margaret 
Thatcher a primeira no Ocidente, se tornando 
primeira-ministra da Inglaterra. Atualmente, 
ambas são lembradas como algumas das gran-
des governantes que seus países já tiveram. 
Esses são apenas alguns dos exemplos de 
mulheres que se destacaram por seus feitos. 

Durante séculos as mulheres sofreram 
agressões – físicas e psicológicas – e infeliz-
mente isso ainda acontece, mas agora, existem 
meios para se lutar contra isso, e é importante 
que essa luta continue incansavelmente.

Delegacia de Defesa da Mulher 
terá atendimento 24 horas

Meio Ambiente cria comissão para 
recuperação do reservatório

Foi inaugurado o atendimento 24 
horas da 2ª Delegacia de Defesa da 
Mulher de Campinas (DDM), no Jar-
dim Paulicéia. A delegada titular da 
2ª DDM é Maria Helena Taranto 
Joia. Campinas possui duas uni-
dades da DDM, uma integrada à 
1ª Delegacia Seccional, no Jardim 
Proença. A unidade selecionada para 
receber o serviço 24h atenderá, inclu-
sive, fins de semana e feriados. 

A Secretaria de Meio Ambiente de Amer-
icana realizou uma reunião para discutir a 
atual situação da Represa do Salto Grande, 

com a presença de 250 pessoas. Durante 
o encontro, foi anunciada a formação de 
uma comissão com o objetivo de buscar 
soluções e planejar ações em todas as 

instâncias que resultem na preservação 
e recuperação da Represa. A comissão 

será formada por representantes do Poder 
Público e da sociedade civil.

08/03 - Sexta-feira 10/03 - Domingo09/03 - Sábado 11/03 - Segunda
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Trevisan, José - EQUIPE SIGNA LEADER TRAINING - www.signatreinamentos.com.br | Conheça nossa Academia de Excelência Humana
Formação de Treinadores e Palestrantes. Eis um teste para saber se você terminou sua missão na Terra: se você está vivo, não terminou. (Richard Bach.) 

Há Mal Que Vem Para O Bem
O Avião caiu no mar. Quase todos morreram, mas um  ficou boiando à deriva, durante muito tempo, até que 

chegou a uma ilha não habitada. Ao chegar à praia, cansado, porém vivo, agradeceu a Deus por tê-lo salvo da 
morte. Ele conseguiu se alimentar de peixes e ervas. Conseguiu derrubar algumas árvores e com muito esforço 
conseguiu construir uma casa para ele. Agradeceu a Deus, porque agora podia dormir sem medo dos animais 
na Ilha. Um dia, ao voltar-se na direção de sua casa, qual não foi sua

decepção ao vê-la toda incendiada. Ele se sentou em uma pedra, reclamando, chorando e dizendo em prantos: 
“Deus! Como é que o Senhor podia deixar isto acontecer comigo? O Senhor sabe que eu preciso muito desta 
casa para poder me abrigar, e o Senhor deixou minha casa se queimar todinha. Deus, o Senhor não tem pena 
de mim?” Neste momento uma mão pousou no seu ombro e ele ouviu uma voz dizendo: - “Vamos, rapaz?” 
qual não foi sua surpresa quando viu à sua frente um marinheiro todo fardado e dizendo: nós viemos buscá-
-lo. Como vocês souberam que eu estava aqui? Vimos os seus sinais de fumaça pedindo socorro”. O capitão 
ordenou que o navio parasse e me mandou vir buscá-lo naquele barco ali adiante. Os dois entraram no barco 
e assim o homem foi para o navio que o levaria em segurança de volta para os seus entes queridos. Trevisan 
José www.signatreinamentos.com.br



No entanto, número é quase duas vezes maior que o registrado ao longo do ano de 2016
JME

Mortes no trânsito diminuem em 2018

Em 2016, Indaiatuba foi o município com melhor desempenho, registrando oito mortes no trânsito

FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Estudo realizado pelo 
Núcleo de Estudos 
de Segurança no 

Trânsito (NEST), grupo 
formado há cerca de 15 
anos por professores e alu-
nos ligados à área de pós-
-graduação em Transportes 
da Escola de Engenharia de 
São Carlos da USP (Uni-
versidade de São Paulo), 
aponta que a mortalidade 
no trânsito caiu em Indaia-
tuba em 2018, se compara-
do aos números registrados 
em 2017, mas segue maior 
que o anunciado em 2016. 
O estudo inclui 26 municí-
pios do estado. 

O NEST é um grupo 
informal constituído de 
profissionais com interes-
se na Área de Segurança 
no Trânsito, que tem por 
objetivo promover ações e 
divulgar informações rela-
cionadas com o tema. Além 
de professores e alunos de 

São Carlos, conta com a 
participação da UFSCAR 
(Universidade Federal de 
São Carlos), Fatec (Fa-
culdades de Tecnologia 
do Estado de São Paulo) 
e outros órgãos públicos 
e privados, bem como de 
profissionais liberais.

Nesta nota técnica são 
apresentadas as taxas de 
mortes por 100 mil habi-
tantes, nos anos de 2018, 
2017 e 2016, nos muni-
cípios do Estado de São 
Paulo com mais de 200 mil 
habitantes. As populações 
foram obtidas no site do 
IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) 
e constituem estimativas 
para os três anos citados. 
Os números de mortes 
foram obtidos no site do 
Movimento Paulista de 
Segurança no Trânsito do 
Governo do Estado, le-
vando em conta apenas 
as vias municipais, pois a 
gestão das rodovias é de 
responsabilidade do gover-

no estadual ou federal. 
Em 2016, Indaiatuba 

foi o município com me-
lhor desempenho, regis-
trando oito mortes no trân-
sito para uma população 
de 235.367 habitantes. Em 
2017, somando 239.602 

habitantes, o município 
registrou 21 mortes, cain-
do para a 21ª posição no 
ranking. No ano passado, 
foram registrados 15 óbi-
tos para uma população 
de 246.908 habitantes, 
elevando a cidade para 

a 10ª posição no ranking. 
Considerando a mé-

dia dos anos de 2018, 
2017 e 2016, os três 
municípios que apresen-
taram melhor desempe-
nho (maior segurança 
no trânsito) foram: São 

Carlos (1º lugar com 
4,60 mortes/100 mil ha-
bitantes/ano), Bauru (2º 
lugar com 5,21 mor-
tes/100 mil habitantes/
ano) e Marília (3º lugar 
com 5,95 mortes/100 mil 
habitantes/ano).

Observatório lança Maio Amarelo
N o  T r â n s i t o ,  o 

Sentido é a Vida é o 
tema da edição 2019 
do Movimento Maio 
Amarelo, criado pelo 
Observatório Nacional 
de Segurança Viária 
(ONSV), com sede em 
Indaiatuba. O tema foi 
aprovado pelo Contran 
(Conselho Nacional de 
Trânsito) durante reu-
nião realizada no último 

dia 28 de fevereiro e é 
uma sugestão da Associa-
ção Nacional de Detrans 
(AND).

O Observatório apre-
sentou ainda os temas 
para campanhas mensais, 
que irão permear os tra-
balhos ao longo de toda 
a temporada. ONSV e 
Anfavea (Associação Na-
cional dos Fabricantes de 
Veículos Automotores) 

divulgaram ainda uma 
campanha educativa para 
motivar atitudes seguras 
no trânsito, como não 
dirigir depois de beber e 
não desrespeitar os limi-
tes de velocidade. 

“Agradecemos ao 
Contran, e ao presiden-
te do Denatran, Jerry 
Adriane Dias Rodrigues, 
pelo apoio nas iniciativas 
por mais segurança no 

trânsito, a começar por 
aceitar nossa sugestão 
de tema para o Movi-
mento Maio Amarelo. 
Isso demonstra o seu 
comprometimento em 
trabalhar para reduzir o 
número de mortes cau-
sadas pelos acidentes 
de trânsito”, ressalta 
José Aurelio Ramalho, 
diretor-presidente do 
Observatório.
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Segunda via do IPTU está disponível
Carnê pode ser retirado no atendimento unificado da Secretaria da Fazenda ou no site da prefeitura

ARQUIVO RIC/PMI

Documento necessários para 
aposentados solicitarem desconto

Os carnês foram entregues pelos Correios, mas 1.837 carnês foram devolvidos à Prefeitura

A4 | cidade

As pessoas que não 
receberam o car-
nê do IPTU (Im-

posto Predial e Territorial 
Urbano) em fevereiro po-
derão imprimir a segunda 
via através do link https://
www.indaiatuba.sp.gov.
br/tributos/ ou retirá-la 
no atendimento unificado 
da Secretaria da Fazenda 
gratuitamente até o dia 
15 de março (sexta-feira) 
das 8h30 às 16h30. Os 
carnês foram entregues 
pelos Correios durante o 
mês de fevereiro, mas o 
total de 1.837 carnês foram 
devolvidos à Prefeitura.

O vencimento do IPTU 
2019 para pagamento em 
cota única será em 15 de 
março, com 5% de des-
conto. Aqueles optarem 
pelo pagamento parcelado, 
o vencimento será entre os 
dias 15 e 23 de cada mês e 
o parcelamento poderá ser 
feito em até 10 vezes.

1 - Cópia do extrato atual 
de rendimentos onde cons-
te NOME e VALOR com 
o nº de benefício corres-
pondente, quando for pro-
veniente do INSS, sendo o 
mesmo para o cônjuge ou 
companheiro (a). Na situ-
ação de trabalho ativo de 
uma das partes constantes 
no requerimento, anexar 
cópia do demonstrativo de 
pagamento;
2 - Se o carnê do IPTU 
não estiver em nome do 
requerente, anexar cópia 
de documentação para 
atualização de dados e/
ou justificação do pedido 
(ex: Escritura de Venda e 

Compra, Certidão de óbi-
to, Escritura de Usufruto, 
entre outros.);
3 - Se o requerente, côn-
juge ou companheiro(a) 
declararem Imposto de 
Renda, apresentar a cópia 
completa da Declaração 
(atual) com o comprovante 
de entrega. Em caso de al-
guma cota de participação 
em empresa, apresentar 
Declaração de Pró-labore 
ou de situação de inativi-
dade pelos órgãos com-
petentes;
4 - Poderá ser exigido do 
requerente, quaisquer do-
cumentos complementares 
para análise do pedido.

Até a data do venci-
mento, as parcelas pode-
rão ser pagas nas agên-
cias da Caixa Econômica 
Federal, Casas Lotéricas, 
Banco Postal ou nos 
meios eletrônicos, como 
caixa eletrônico e inter-
net banking dos bancos: 
Bradesco, Banco do Bra-
sil, Caixa, Itaú e Santan-
der. Após o vencimento, 
o contribuinte pode aces-
sar o link https://www.
indaiatuba.sp.gov.br/

tributos/ para atualizar a 
data de pagamento com 
os acréscimos legais, 
evitando o deslocamento 
até a Prefeitura.

O valor do IPTU não 
teve aumento, apenas pas-
sou pela correção da Ufesp 
(Unidade Fiscal do Estado 
de São Paulo), que teve va-
riação de 3,23%. A Ufesp 
de 2019 foi estabelecida 
pelo Governo do Estado 
em R$ 26,53. Em 2018 a 
unidade valia R$ 25,70. 

Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria 
da Fazenda pelo telefone 
3834-9065 ou 3834-3064.

 
Aposentados e pensionistas
Os aposentados e pen-
sionistas que tiveram 
desconto de 20 ou 50% 
no exercício anterior 
continuam gozando do 
desconto. As pessoas 
que estão se aposentando 
no início de 2019 podem 
pedir o desconto até dia 

30 de abril. Para isso 
basta não pagar o IPTU 
com valor integral e dar 
entrada com o pedido na 
Prefeitura para emissão 
de um novo carnê com 
o desconto. O benefício 
é amparado pela Lei 

Municipal 4.890/2006. 
Aqueles que vão entrar 
com o pedido de des-
conto pela primeira vez 
deverão comparecer à 
Secretaria da Fazenda, 
situada no prédio do 
Paço Municipal.
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Vacinação será exigência para matrícula
Projeto da vereadora Silene Carvalini exige carteira atualizada para escolas municipais

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

Carteira de vacinação para matrícula de alunos na rede de ensino de Indaiatuba poderá ser obrigatória

HABITAÇÃO
Entregue 100 plantas de imóveis 
pelo Programa Pró-Cidadão

cidade | A5

De autoria de Si-
l e n e  S i l v a n a 
Carvalini (PP), 

o projeto de lei 239/2018 
dispõe sobre a obrigato-
riedade da apresentação 
da carteira de vacinação 
para matrícula de alunos 
na rede de ensino de In-
daiatuba. O texto será 
enviado às comissões 
da Câmara Municipal e 
segundo a vereadora, foi 
encaminhado às secreta-
rias de Educação e Saúde, 
para discussão conjunta 
da aplicação da lei, que 
após aprovada segue para 
sanção do prefeito Nilson 
Gaspar (MDB). 

Em seu artigo 1º, o 
projeto especifica que 
“as escolas das redes pú-
blicas e particulares de 
ensino no município de 
Indaiatuba deverão exigir 
dos pais ou responsáveis 
pelos alunos, no ato da 
matrícula ou rematrícula 

escolar, a apresentação da 
carteira de vacinação dos 
alunos, devidamente atu-
alizada” e em seu artigo 
2º destaca que “os pais ou 
responsáveis pelos alunos 
que não estiverem com a 
carteira de vacinação em 
ordem serão notificados 
no ato da matrícula para 
procederem à devida re-
gularização da mesma”.

A regularização de-
verá acontecer em até 30 
dias ininterruptos e se este 
prazo não for observado, 
“o aluno perderá a vaga, 
salvo se a rede pública 
de saúde não oferecer 
condições de atendimento 
nesse período, ficando 
automaticamente prorro-
gado o prazo até que se 
efetive a vacinação”. Os 

casos de descumprimento 
da lei, por parte dos pais 
ou responsáveis pelos alu-
nos, serão encaminhados 
ao Conselho Tutelar para 
as providências cabíveis.

Por fim, o projeto 
especifica que, para os 
alunos que já estiverem 
matriculados, mas não 
estiverem com a carteira 
de vacinação em dia, 

seus pais ou responsáveis 
terão o prazo máximo de 
60 dias para a apresen-
tação do comprovante 
exigido. “O projeto foi 
apresentado às Comis-
sões da Câmara e será 
discutido junto com as 
secretárias de Educação 
e Saúde”, garante Silene. 
“Na Saúde, por exemplo, 
vamos discutir como pro-
ceder quando os pais não 
querem vacinar”. 

Justificativa 
Em sua justificativa, a ve-
readora defende a proposta. 
“Doenças como o sarampo 
ou a poliomielite já mata-
ram milhões de pessoas. 
Hoje, devido à vacinação, 
estas doenças raramente 
fazem vítimas. Grande 
parte das doenças infecto-
contagiosas sofreram uma 
redução de cerca de 90% 
nos países industrializados. 
No entanto, há quem não 
acredite nas vantagens das 
vacinas”, destaca.  

“A varíola, que em 

1967 matou dois milhões 
de pessoas, foi erradicada. 
Os casos de poliomielite 
sofreram uma redução 
de 90% em todo o mun-
do”, lembra. “Muitos pais 
hesitam em vacinar os 
filhos devido ao crescente 
cepticismo propagandea-
do por certos grupos de 
pressão. No entanto, as 
provas a favor da vaci-
nação infantil mantêm-se 
esmagadoras”.

Silene encerra desta-
cando que espera a apro-
vação do projeto. “Tra-
ta-se de tema pertinente. 
Sei que algumas creches 
e escolas já solicitam a 
carteira de vacinação, mas 
é importante ampliarmos 
essa exigência”, aponta. 
“Por fim, é importante 
lembrar que as campanhas 
de vacinação promovidas 
pela Prefeitura são extre-
mamente eficazes e con-
seguimos atingir as metas 
estabelecidas, porque os 
pais participam e levam 
seus filhos”. 

Foi entregue no último 
dia 28, pela prefeitura, 
100 plantas de imóveis 
pelo Programa Pró-Ci-
dadão, que tem como 
objetivo beneficiar famí-
lias de baixa renda com 
a regularização da planta 
do imóvel e concessão 
do habite-se sem nenhum 
custo para o proprietário. 
O secretário de habitação, 
Jorge Luiz Lepinsk, o 
Pepo, também participou 
da entrega, ocorrida no 
auditório da Prefeitura de 
Indaiatuba. 

O administrador mu-
nicipal ressaltou mais 

esse benefício oferecido 
pela Prefeitura para que 
os munícipes regularizem 
seus imóveis. “Os custos 
com a planta do imóvel e 
o habite-se ficam em tor-
no de R$ 3 mil, um valor 
que pesa no orçamento 
das pessoas. Por meio 
deste programa, com o 
nosso corpo técnico de 
engenheiros, consegui-
mos oferecer essa regu-
larização a custo zero. 
Com esses documentos 
em mãos agora basta ir 
até o cartório para fazer o 
registo da planta do imó-
vel”, comentou Gaspar. 

Pelo programa, vin-
culado à Secretaria Mu-
nicipal de Habitação, são 
elaborados e aprovados 
projetos de regularização 
de imóveis residenciais 
com pavimento único e 
até 130m² de área cons-
truída, em terrenos com 
até 250m². O Pró-cidadão 
é direcionado a pessoas 
com renda mensal fami-
liar de até cinco salários 
mínimos. Outros requi-
sitos para participar do 
programa são: possuir 
imóvel único e residir 
em Indaiatuba há mais de 
dois anos. 
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UniMAX está com inscrições abertas 
para o projeto ‘Diabetes no Controle’
Programa gratuito é destinado a homens e mulheres acima de 35 anos, diabéticos e sedentários

IMPRENSA UNIMAX

A UniMAX – Cen-
tro Universitá-
rio Max Planck 

de Indaiatuba está com 
inscrições abertas para o 
projeto Diabetes no Con-
trole. Podem participar, 
gratuitamente, homens 
e mulheres acima de 35 
anos; diabéticos (tipo I e 
II) e; sedentários. Para se 
inscrever é só acessar o 
link ou ir diretamente à 
Interclínicas, que fica na 
Avenida 9 de Dezembro, 
460 – Jardim Pedroso.

Anualmente, o cur-
so de Enfermagem da 
UniMAX acompanha 
cerca de 30 pacien-
tes, geralmente, en-
caminhados pela As-
sociação de Diabetes 
de Indaiatuba, porém 
qualquer pessoa pode 
participar do projeto. 
“Realizamos consulta 
de enfermagem com o 
objetivo de identificar 

necessidades de saúde 
dos pacientes. Promo-
vemos também ativi-
dades coletivas com o 
foco de prevenção em 
saúde”, explica o coor-
denador da graduação, 
professor Alexandro 
Marcos Menegócio.

Os atendimentos de 
Enfermagem são reali-
zados na Interclínicas, 
porém os demais cursos 
envolvidos (Educação 
Física, Farmácia, Fisio-
terapia e Nutrição) no 
projeto ocupam outros 
espaços na instituição 

de ensino. “O Diabe-
tes no Controle exis-
te desde 2015 e tem 
contribuído de forma 
significativa para a vida 
acadêmica, aproximan-
do os alunos da prática, 
oferecendo a possibili-
dade de abordagem com 

os pacientes, além de 
desenvolvimento da clí-
nica em enfermagem”, 
destaca Alexandro.

O professor salienta 
ainda que, além de be-
neficiar a comunidade 
local, durante o projeto, 
os alunos desenvolvem 

criatividade, observação 
clínica, avaliação, mé-
todo científico, trabalho 
em equipe, arte clínica, 
empatia e melhores for-
mas de abordagem com 
a população de modo 
geral. “A comunidade 
recebe benefícios por ser 
mais um dispositivo no 
município para o atendi-
mento de pacientes dia-
béticos, com o objetivo 
de trabalhar promoção, 
prevenção de sequelas e 
assistência”, conclui.

Um dos principais 
objetivos do projeto é 
controlar índices glicê-
micos a fim de evitar 
complicações decorren-
tes da doença e promo-
ver saúde e qualidade de 
vida aos atendidos.

 
VESTIBULAR 2019

Seguem abertas as ins-
crições para o Vestibular 
2019 UniMAX – Centro 
Universitário Max Planck. 
Mais informações pelo 
telefone: (19) 3885-9900.

Atendimento de Enfermagem é feito na Interclínicas da UniMAX, que anualmente acompanha cerca de 30 pacientes
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Emprego formal registra aumento de 15%
Indaiatuba apresentou o melhor desempenho na Região Metropolitana de Campinas
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Na contramão de 
muitos municí-
pios, Indaiatuba 

registrou saldo positivo 
na contratação de em-
prego formal em janeiro 
deste ano. É o que diz a 
pesquisa realizada pelo 
Cadastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(CAGED) e divulgado 
pela Secretaria Especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia.

Em janeiro de 2018, a 
cidade também registrou 
aumento nas contratações, 
366 postos. Neste ano, 
somente em janeiro foram 
421 contratações. Indaia-
tuba foi a cidade com o 
melhor desempenho na 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC)

Na RMC, das 20 cida-
des, apenas seis apresenta-
ram saldo negativo: Arthur 
Nogueira, Campinas, Cos-
mópolis, Engenheiro Co-
elho, Paulínia e Valinhos, 
sendo que Campinas, a 
maior cidade da RMC, 
contabilizou mais demis-
sões do que contratações, 

e fechou o mês com perda 
de 48 vagas formais de 
trabalho. Valinhos foi a 
cidade que contabilizou a 
maior queda, com o fecha-
mento de 303 postos.

Setor de Atividade
O emprego formal no Bra-
sil apresentou expansão 
em janeiro de 2019, regis-
trando saldo de +34.313 
postos de trabalho, equiva-
lente à variação de +0,09% 
em relação ao mês anterior. 
Esse resultado decorreu de 
1.325.183 admissões e de 
1.290.870 desligamentos.

Em Janeiro/2019, hou-
ve crescimento do em-
prego em cinco dos oito 
setores econômicos e que-
da em três. Os dados re-
gistram expansão no nível 
de emprego nos Serviços 
(43.449 postos), Indústria 
de Transformação (34.929 
postos), Construção Civil 
(14.275 postos), Agro-
pecuária (8.328 postos) e 
Extrativa Mineral (84 pos-
tos). Verificou-se queda no 
nível de emprego no Co-
mércio (-65.978 postos), 
Administração Pública 
(-686 postos) e Serviços 
Industriais de Utilidade 

Pública (SIUP) (-88).
O setor de Serviços 

foi o principal destaque 
de Janeiro/2019. Foram 
registradas 573.615 ad-
missões e 530.166 des-
ligamentos, implicando 
saldo de +43.449 postos 
de trabalho e crescimen-
to de +0,25% sobre o 
mês anterior. Cinco dos 
seis subsetores apresen-
taram saldo positivo de 
emprego e um subsetor 
registrou saldo negativo, 
a saber: Comércio e ad-
ministração de imóveis, 
valores mobiliários e 
serviço técnico (23.318 

postos, +0,48%); Ser-
viços médicos, odonto-
lógicos e veterinários 
(15.163 postos, +0,70%)

Ensino (+5.152 pos-

tos, +0,30%); Serviços de 
alojamento, alimentação, 
reparação, manutenção e 
redação (1.358 postos, 
+0,02%); Instituições 

de crédito, seguros e ca-
pitalização (971 postos, 
+0,15%); Transportes e 
comunicações (-2.513 
postos, -0,11%).

QUEDA
Cheque especial perdeu mais de um milhão  
de clientes em janeiro, segundo a Febraban 

Em janeiro, 1,07 mi-
lhão de clientes migrou 
do cheque especial rota-
tivo para o empréstimo 
parcelado, a juros mais 
baixos, segundo a Fe-
deração Brasileira de 
Banco (Febraban).

O volume de clientes 
que migraram para essa 
linha de crédito com 

custo menor equivale a 
um aumento de 32% na 
comparação com o mês 
anterior, segundo le-
vantamento da entidade 
feito em 12 bancos, que 
representam cerca de 
90% do mercado brasi-
leiro desse produto.

Desde julho do ano 
passado, quando entra-

ram em vigor as novas 
regras de autorregu-
lação, 6,2 milhões de 
pessoas optaram pela 
mudança de linha de 
crédito.

Segundo a Febraban, 
a taxa de juros média 
dos empréstimos par-
celados fechou janeiro 
em 3,4% ao mês, queda 

de 0,1 ponto percentual 
em relação a dezembro 
de 2018.

Já a taxa média de 
juros do cheque especial, 
a mais cara modalidade 
oferecida pelos bancos, 
ficou em de 12,6% ao 
mês, com aumento de 
0,1 ponto percentual em 
relação ao mês anterior.  

Em janeiro deste ano, 
421 trabalhadores foram 
contratados com carteira 
assinada no município
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Filme faz ligação com Vingadores: Ultimato, que estreia em abril

Capitã Marvel traz origem
de poderosa super-heroína

Estas semanas serão importantes para o ariano pois seu 
foco estará em conseguir ampliar seus bens e seu lado 
material. Ao mesmo tempo pode dar um sesejo de gastar 
mais do que deveria. Na vida sentimental pode entrar em 
uma fase onde facilmente encontra pessoas e relaciona-
mentos rápidos.

O taurino enfrenta agora uma energia que o deixa mais 
agitado que nunca, será preciso muito esforço, pois 
essa energia não sairá de seu signo por alguns anos. Ela 
provocará instabilidades de diversos tipos, mas nesse 
momento, nessa semana, essa energia atuará em sua vida 
profissional.

O geminiano precisa perder o medo de se doar para quem 
precisa, ao fazer isso algo dentro de si consegue se ligar e o 
nativo dá um verdadeiro salto para o futuro. Agora é hora de 
se focar nas questões profissionais, pois por estas semanas 
termina as induções que ajudam sua vida profissional. 

O canceriano vive um delicioso momento de expansão 
em sua vida profissional e em seu trabalho. Sua capaci-
dade de lidar com suas finanças ainda continuam em 
boa fase e deve ser aproveitada.Nos relacionamentos a 
situação pode não ser tão fácil pois exigirá adaptação e 
entendimento.

Proveite leonino, pois aquela fase de mudanças em sua 
percepção, em sua consciencia, em seu relacionamento 
(ou no modo de lidar com ele), ainda estão acontecendo, 
mas está em seus últimos dias. O leonino estará muito 
magnético e as pessoas vão querer ter intimidade com ele.

O nativo está tendo oportunidade de vivenciar pessoas, 
experiencias, ou situações, cursos que permitam ter um 
melhor aprofundamento de sua psique, e ver como real-
mente é. Nos relacionamentos há uma tendência a haver 
discussões ou fofocas por má interpretação de sua manei-
ra de se expressar.

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, evite emitir 
opiniões de qualquer tipo acerca ganhos salariais, ou sua 
situação no local de trabalho. Risco de se irritar nos rel-
acionamentos.

Para o escorpiano, as energias parecem que não mudaram 
em nada, ele precisa lidar com dificuldades no âmbito 
familiar, e precisará ser diplomático e mais afetivo que 
antes. Sua mente continua em mudanças profundas. Ex-
celente momento para fazer um curso que traga conheci-
mento pessoal. Lembre-se dinheiro não é tudo.

O sagitariano continua com uma insatisfação interna que 
o faz procurar por o que estaria dentro de si. Essa insat-
isfação o fará buscar em vários setores da sociedade, mas 
ele precisa apenas olhar para dentro de si mesmo, em seu 
íntimo. Aprenda a lidar com seus impulsos incontroláveis. 

Novos relacionamentos afetivos podem ocorrer no ambiente de trabalho.  

O capricorniano continua tendo sua vida está em refor-
ma profunda e por vezes pode se sentir muito isolado, 
como nessa semana. Alguns nativo podem ter uma sem-
ana interessante de experiencias místicas. Mas uma nova 
forma de ver seu passo, suas raízes e sua familia está em 
andamento.

Aquarianos estão tendo a oportunidade de retirar de seu 
passado, de suas raízes familiares, de sua casa, fatos, pes-
soas, coisas, opiniões que o influenciam negativamente e 
o prende em formas de pensar, que não o deixa ir para 
frente. É provável que venha a fazer algum curso que o 
leve a melhorar sua forma de ver essas coisas.

Saber falar é muito importante nesse momento para o 
pisciano. Sua expressão pessoal pode ficar confusa e 
passar ideias diferentes do que gostaria e até mesmo 
criar uma grande confusão em sua maneira de falar ou 
comunicar as coisas. Não é um momento bom para se 
expressar sem os devidos cuidados.
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Durante  mui to 
tempo, a Marvel 
Studios foi ques-

tionada: quando teremos 
o primeiro longa-metra-
gem protagonizado por 
uma super-heroína? Pois 
bem, o tempo passou e o 
estúdio construiu em seu 
universo cinematográfico 
uma saga que chega ao 
fim no dia 25 de abril, 
com o lançamento de 
Vingadores: Ultimato. No 
entanto, antes disso, che-
ga o aguardado momento: 
a chegada de Capitão 
Marvel aos cinemas. 

Grande parte dos es-
pectadores, principalmen-
te aqueles que pouco ou 
nunca leram histórias dos 
quadrinhos, serão movi-
dos por uma pergunta: 
quem é essa super-he-
roína considerada uma 
das principais armas para 
derrotar Thanos? Do que 
ela é capaz? Prepare-se 
para conhecer a história da 
ex-piloto da aeronáutica 
Carol Danvers (Brie Lar-
son, de O Quarto de Jack).

Numa época onde o 
primeiro vingador ainda 
estava congelado, Dan-
vers chega e questiona 
seu passado, enquanto 
precisa lidar com uma 
batalha entre duas raças 
alienígenas: os Kree e 
os Skrull. Dirigido pela 
dupla Ryan Fleck e Anna 
Boden (Se Enlouquecer, 
Não se Apaixone), Capitã 
Marvel é uma história de 
origem que cumpre seu 
objetivo de apresentar a 

personagem, mas não vai 
muito além disso. 

Três dos principais 
pontos que poderiam 
deixá-lo acima da mé-
dia – protagonismo, 
ação e visual  – não 
têm força para susten-
tá-lo sozinho e juntos 
fazem da aventura da 
Capitã um dos filmes 
de origem menos em-
polgantes do Universo 
Cinematográfico Mar-
vel. O primeiro ato é 
cansativo, tanto narrati-
va quanto visualmente, 
tudo é muito escuro e a 
missão na qual acom-
panhamos os Kree pou-
co empolga. 

Quando a heroína 
chega na Terra, a aven-
tura melhora graças 
à presença de um 
jovem Nick Fury 
(Samuel L. Ja-
ckson) – em um 
ótimo trabalho 
de CGI que re-
juvenesce o ator 
setentão – e do 
p e r s o n a g e m 
de Ben Men-
delsohn (Ro-
gue One: Uma 
História Star 
Wars), que 
r o u b a m  a 
cena junto 
do gatinho 
Goose. 

Vilão
Aliás, fal-
ta a Capitã 
Marvel um 
vilão mar-
cante, prin-
c ipa lmente 
em um universo 

cinematográfico que já 
nos brindou com figuras 
como Killmonger (Mi-
chael B. Jordan), de Pan-
tera Negra, o ameaçador 
Caveira Vermelha (Hugo 
Weaving) de Capitão 
América: O Primeiro 
Vingador, e até mesmo 
o folclórico Loki (Tom 
Hiddleston), da trilogia 
Thor. 

Desta  maneira ,  o 
maior desafio da Capi-
tã Marvel acaba sendo 
conhecer a si mesmo 
e a extensão de seus 
poderes. Mesmo pouco 
inspirado, o filme apre-
senta uma das heroínas 
mais importantes do 
Universo Cinemato-
gráfico Marvel,  que 
deve ganhar ainda mais 
espaço após os aconte-
cimentos de Vingado-
res: Ultimato. 

Como não custa lem-
brar, atenção às duas 

cenas pós-crédito de 
Capitã Marvel, 
que remetem ao 

passado, presente 
e futuro. (Angelo 

Cordeiro)
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TABELÃOPrimavera empata com 
Comercial em Indaiatuba
Com o resultado, o Fantasma caiu para a sétima posição com 14 pontos

Na tarde do últi-
mo sábado, dia 
02, o Primavera 

enfrentou a equipe do 
Comercial em Indaiatuba 
em busca da reabilitação 
no Campeonato Paulista. 
O time vinha de uma se-
mana muito conturbada 
com problemas internos.

Na etapa inicial não 
teve muitos momentos 
importantes na partida. 
O Comercial começou 
a partida com mais pos-
se de bola, porém não 
conseguiu converter em 
possibilidades para ao 
gol. Édson Pio e Caio 
Vieira criam as principais 
chances do Bafo. O Pri-
mavera, mesmo jogando 
em casa, apostou em bolas 

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

lançadas na área e con-
seguiu pouco sucesso na 
primeira etapa. No fim do 
jogo, Jhonatan poderia ter 
colocado o time da casa 
na frente de cabeça, mas 
mandou a bola para fora.

No segundo tempo, 
o Primavera entrou mais 
forte, logo aos dois minu-
tos em cobrança de falta de 
Lucas Douglas. A pressão 

continuou. Aos 15 minu-
tos, Leandro Santos rea-
lizou uma grande defesa 
após cabeceio de China. 
Tudo o que o Fantasma 
não fez no primeiro tempo, 
acabou descontando na se-
gunda etapa. Infelizmente, 
mais uma vez a ineficiên-
cia do ataque pesou para 
mais uma partida sem 
balançar as redes.

Com o empate o fan-
tasma caiu uma posição, 
ficando na sétima colo-
cação com 14 pontos, 
mantendo um ponto de 
diferença para Audax 
primeiro fora da zona 
de classificação. O fan-
tasma entra em campo 
hoje, dia 8, às 15 horas 
contra a equipe do Rio 
Preto fora de casa.

21º Campeonato Liga Regional 
Aifa Drb A. Mecânica 

Rodada amanhã, dia 09, na Sol-Sol
Horário  Times  Divisão
12h50 R5 Colégio Meta x Projeto Restitui 2
13h50 Schalke Gril/Futshow x Flamengo 3
14h40 Real Magia/CA x Indaia City Futsal 3
15h30 Oros Futsal x The Rockets  3
16h20 Borussia/D. Pachelli x Parque Indaia 2
17h10 Zenit Futsal x Unidos de Indaiatuba 3

Rodada amanhã, dia 09, no Ginásio do Carlos Aldrovandi
Horário  Times  Divisão
13h50 Invictus Futsal x Nacional Futsal 3
14h40 Celtic/Otica Diniz x Cidade Nova 3
15h30 Red Bull/Cardeal x D.R.B Auto Mecânica 3
16h20 S. M. /Inova x Os Brabos  3
17h10 Barcemlona Futsal x Belle Bras/Optica Sol 2

Rodada amanhã, dia 09, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário  Times  Divisão
12h50 Dortumnd/M. Lanches x Atlético C. Indaia 3
13h50 Galaticos Futsal x Mazolas Futsal 3
14h40 Meninos.D.V/Talias  x Manchesterlendas 3
15h30 Avante F.C x Dudaluna Futsal  3
16h20 U. Tribuna/SOL SOL  x União Z. Leste 2
17h10 Palone Tintas x Juventus Futsal  2

DIVULGAÇÃO

Primavera jogou em 
busca da reabilitação no 
Campeonato Paulista



Carro estava sendo monitorado pela Divisão de Inteligência da Guarda Civil, no final da tarde do último domingo, dia 3

Roubo de relógios acaba 
com três adultos detidos
Entre os indivíduos estava um homem que era procurado pela justiça

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Homem invade casa 
da ex-companheira

Sorveteria é alvo de assalto 
no Jardim Morada do Sol

Guarda Civil localiza carro 
envolvido em estelionato

Bebê é socorrido pela 
Guarda Civil no dia 27

No final da tarde do 
último dia 3, um veículo 
suspeito de pertencer a 
uma quadrilha especia-
lizada no roubo de reló-
gios de luxo, entrou na 
cidade de Indaiatuba. A 
quadrilha estava sendo 

monitorada pela DIN, a 
Divisão de Inteligência 
da Guarda Civil.

Assim que o veículo 
entrou na cidade, as 
viaturas foram infor-
madas e ao avistarem 
o veículo e tentarem 
efetuar sua abordagem, 
o condutor acelerou o 
carro, fugindo para a 

cidade de Monte Mor.
As viaturas da Guar-

da Civil de Indaiatuba 
iniciaram o acompanha-
mento do veículo e com o 
apoio da Guarda Civil de 
Monte Mor e da Polícia 
Militar, conseguiram de-
ter os ocupantes do carro.

O carro era ocupado 
por três adultos e um 

bebê. Um dos ocupan-
tes do veículo era pro-
curado da justiça.

Após detidos, todos 
foram encaminhados 
para a delegacia de po-
lícia de Monte Mor, 
onde o procurado da 
justiça foi preso e os 
demais ouvidos, indi-
ciados e liberados.

Na manhã da quarta-
-feira (26), a equipe da via-
tura 106 da Guarda Civil, 
Iran e Ferreira Filho, con-
duziu até a delegacia um 
indivíduo que arrombou a 
porta da casa da ex-mulher.

Por volta das 10h, a 
Guarda Civil foi acionada 
pelo telefone 153. Uma 
mulher relatava que che-
gou em casa, encontrou a 
porta da residência arrom-
bada e seu ex-marido dor-

mindo na cama. Segundo 
a vítima, que afirmou estar 
separada, no dia anterior 
registrou um boletim de 
ocorrência de violência 
doméstica e apropriação 
indébita, pois ele pegou o 
seu carro sem seu consenti-
mento e desapareceu.

Diante dos fatos, a 
equipe conduziu o indi-
víduo até a Delegacia de 
Defesa da Mulher, onde a 
ocorrência foi apresentada.

Na última terça-fei-
ra, dia 5, uma sorveteria 
localizada no Jardim 
Morada do Sol foi alvo 
de assalto.

Dois homens arma-
dos entraram no esta-
belecimento e levaram 
uma quantia de R$15 
mil reais. No momento 
do assalto um caminhão 

estava sendo carregado 
em frente à sorveteria e 
também teve dinheiro 
levado, além da quantia 
do caixa.

No período da tarde a 
equipe da Guarda Civil 
localizou o veículo utili-
zado no assalto no bairro 
Vila Avaí. Ninguém foi 
preso até o momento.

Na útlima quarta (26), 
a equipe da viatura 092 
conduziu três indivíduos 
para averiguação. 

Na terça (25), J.C.F.R. 
fez contato com a Guarda 
Civil relatando que ven-
deu seu Honda Civic para 
um indivíduo na cidade de 
Guarulhos. Informou que 
recebeu cinco cheques, mas 
quando foi depositar desco-

briu que não tinham fundos.
A vítima descobriu que 

o carro estava rodando em 
Indaiatuba e possivelmente 
estaria à venda em uma loja 
na Avenida Ario Barnabé.

No local, o veículo não 
foi encontrado, mas após 
passarem por área monito-
rada, seus ocupantes foram 
abordados e levados até a 
delegacia de polícia. 

Na noite da última 
qu in ta - fe i ra  (27) ,  a 
equipe da viatura 108, 
Wolff e Villalva, so-
correu um bebê até o 
Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo.

A equipe realizava o 
patrulhamento preventivo 
no Bairro Helvetia, quan-
do ao deslocarem pela 
Alameda Pedro Wolff 
foram abordados por uma 

mulher pedindo ajuda.
Ela relatou que sua 

filha, recém-nascida, es-
tava passando mal, não 
sabendo informar o que 
estava acontecendo.

A equipe imediata-
mente fez o primeiro 
atendimento e conduziu 
a mãe e a bebê até o Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo, onde a recém-
-nascida foi atendida.
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Help Home: Reformas e Construções
Empresa visa qualidade e segurança na reforma ou construção de sua casa

ARQUIVO PESSOAL
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Vai construir ou 
reforma a sua 
residência ou 

empresa? A Help Home 
pode te ajudar. Nunca foi 
tão fácil contar com os 
serviços da Help Home 
que possui uma equipe 
de prontidão para receber, 

analisar e encontrar a 
melhor solução para sua 
demanda.

A Help Home vem se 
estabelecendo no merca-
do nacional como uma 
das melhores empresas 
de reformas, construções 
e manutenções, corporati-
vas e residenciais do país.

A unidade de Indaia-
tuba é comandada pelo 

Engenheiro Civil, Ro-
drigo Claret Lopes, que 
possui mais de 20 anos 
de carreira e possui uma 
carteira de clientes fiéis 
e satisfeitos com o seu 
trabalho. Graduado pela 
PUC Campinas em En-
genharia Civil, Lopes 
ainda possui especializa-
ção em gerenciamento de 
projetos e gerenciamento 
físico financeiro. “Faço 
construções e reformas 
residenciais e comerciais 
e tenho como prioridade 
oferecer aos meus clientes 
o melhor custo benefício 
da cidade. Há anos traba-

lhando no ramo, adquiri 
experiências que me per-
mitem oferecer aos clien-
tes uma cartela de projetos 
e custos”, disse.

Presente na cidade há 
apenas um ano, a Help 
Home já atuou em diver-
sos trabalhos em Indaia-
tuba e região e se destaca 
pela qualidade e compro-
misso com seus clientes. 
“Queremos oferecer as 
pessoas que nos procuram 
tranquilidade com sua 
obra, pois sabemos como 
construções e reformas 
causam preocupações. 
E nós estamos aqui para 

isso! Para acompanhar a 
obra e resolver os even-
tuais problemas”, explica 
o engenheiro civil.

A Help Home se des-
taca quanto ao seu aten-
dimento. Antes mesmo 
de contratar a empresa, 
o engenheiro civil pode 
planejar quanto será gasto 
na reforma ou construção. 
“Estipulo um valor mais 
próximo possível para 
não haver surpresas com 
a parte financeira do clien-
te”, enfatiza Lopes. Além 
disso, o profissional pode 
te orientar e avaliar se o 
terreno que quer adquirir 

será um bom negócio. 
“Vou até o local e verifico 
o terreno para saber se 
aquele local irá atender 
o que o cliente sonha em 
construir”, completa.

O engenheiro civil 
enfatiza que a empresa 
tem o compromisso de 
entregar um serviço de 
qualidade que supere as 
expectativas do cliente. 
“Para isso, contamos 
com um corpo técni-
co qualificado, atendi-
mento personalizado e 
parceria com uma das 
maiores seguradoras da 
país”, finaliza.

A unidade de Indaiatuba é comandada pelo Engenheiro Civil, Rodrigo Claret Lopes e pela Rosimeire Carli



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

Amigos, hoje venho falar um pouco sobre o Antepasto. 
Sempre encontramos a palavra em menus e nos buffets, mas 
poucos sabem realmente o que significa ou o que é. A palavra 
tem origem italiana e significa “antes da refeição”, o que dá o 
nome a diversos pratos simples servidos como entradas, sempre 
em pequenas porções. 

Normalmente os antepastos são compostos por frios, alimentos 
em conservas, vinagretes, queijos e muito mais. Servir uma mesa 
de antepastos faz parte da alta gastronomia e, também, é uma 
tradição na Itália.

O Antepasto, em sua origem, é servido com fatias de pão e 
acompanhado de azeite de oliva. Um muito tradicional e saboroso 
é a Sardela, feito à base de aliche. É ideal para ser servido nos 
tradicionais almoços de famílias. Fácil de fazer e com poucos 
ingredientes, é uma dica muito gostosa para abrir sua refeição. 

Confira a receita:
Ingredientes 
• 6 pimentões vermelhos maduros e sem sementes 
• 3 dentes de alho
• 1 cebola grande
• 500 gramas de aliche (pode ser feita om sardinha)
• 1 lata de massa de tomate pequena

Modo de preparo
Bata tudo no liquidificador, em seguida coloque em uma 

panela e leve ao fogo. Após 5 minutos coloque a massa de tomate 
e mecha sempre ate ferver, abaixe o fogo e continue mexendo por 
mais 10 minutos.

Leve à geladeira e sirva frio, de preferência no dia seguinte. 
Para acompanhar faça torradas de pão italiano.

Buon Apetitto !!!  
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O Mais Expressão parabeniza a loja Criativa Móveis Artesanais 
com um delicioso bola da Bolo da Madre, desejamos muitas 
felicidades. Vá conhecer a loja que está com muitas novidades. 
Rua Siqueira Campos, 518 - Centro

Alunos do 3º Ano do Ensino Médio do Colégio Meta fazem um lanche com os professores

Aluna Dandara está com os pais Valdemir e Nair na colação de 
grau da Unimax formada em FisioterapiaPaula, Americo, Manuela e Giulia no Grenelle Gastro Pub

Cristiano dos Santos no Cintra Restaurante
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De Indaiatuba para Sampa, Bianca Marino e Talita 
Uliana, curtindo o carnaval na Praça da República 
em São Paulo

Gesiane Zanella e troupe na Matinê do Parque das Crianças em Indaiatuba

Ronaldo Welke e Fernando Gomes Melo desfilando no 
Grupo especial na Império Serrano, na  Marques de 
Sapucaí no Rio de Janeiro

Rita Rocha, Juliana e Paulo Celso Lui e Juliana Clauss 
na Marchinha do IC

Podem falar o que quiserem, mas a Sexta de Carnaval 
na noite das Marchinhas no Indaiatuba Clube, ainda é e 
sempre será a melhor noite de carnaval de Indaiatuba! 
com uma linda homenagem ao carnavalesco/Decorador, 
Vladimir Seneme, o IC recebeu os foliões em grande estilo 
no seu Salão Nobre, onde todos puderam se divertirem 
na Festa de Momo. Muitos blocos animadíssimos, (o 
que já está se tornado um saudável habito nesta noite 
de carnaval no IC), muita, mas Muita gente feliz e bonita 
nesta noite ímpar do carnaval Indaiatubano. Parabéns ao 
IC e sua diretoria, por mais esta festa magnifica. 

Minha dileta amiga Marisa Narezzi, foi homenageada 
merecidamente pela ONG “Um Milhão de Amigos”, 
com o Título de Benfeitora da Humanidade, Título 
recebido pelas mãos do Presidente Internacional da 
WPO, “Parlamento Mundial de Segurança e Paz - Órgão 
Internãogovernamental da WPO observador da ONU”

O Carnaval das Marchinhas na Praça Prudente de 
Moraes, como sempre muito bom!



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

Mr Roof

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Sugestão para seu almoço de Sábado do Grenelle Gastro 
Pub: Picanha com Risoto de Brie e Amêndoas. Combinação 
quase perfeita, para ser perfeita basta um drink do cardápio. 
Marque a família e os amigos e vá saborear esse ou 
qualquer outro prato do cardápio, sempre preparados com 
muito carinho!

Atenta ao mercado a Mr. Roof - Estruturas e Telhas em 
Aço Galvanizado, presta toda a assistência no projeto 
e oferece orientação técnica de montagem na obra. 
Solicite um orçamento sem compromisso! - Telefone: (19) 
3801- 1094. Endereço: Estrada Municipal do Sapezal, 
1038 - Indaiatuba/SP

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!

Jeniffer, almoçando essa semana na Kostela do Japonês.

Papai Claudio e os filhos Lucas e Matheus, saboreando 
a fantástica costela do Kostela do Japonês.

A14

O lindo gato José e a cachorrinha Katara com Patrícia 
e o seu sobrinho, em consulta com a Dra Sueli Midori, 
da Clínica Bicho Amigo

Casamento de Gabriel Neme Carvalho e Renata Santana, 
de Cabreúva. É a A Nova Loja homenageando seus clientes

Marisa, Amanda, Lúcia Ramos, Andressa, Marilsa, Sônia 
e Tina Martins curtindo o Carnaval do Indaiatuba Clube

Vanessa, Eliane Silva e Tina Martins no curso de vinho 
no Curso de de Vinho no Hotel Royal Palm Tower
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Você já pensou em fazer extensão capilar, Tiago Costa é 
educador da Mermaid Hair uma das melhores técnicas que 
existe hoje no mercado brasileiro, esse foi mais um lindo 
trabalho em uma cliente muito especial, agende seu horário 
e faça uma avaliação. Tel. (19) 2516-6869

João e Rodrigo da King Stop Pneus aguardam você nesse 
fim de semana para aproveitar as promoções, quer saber 
quais são vejam no Caderno de Negócios e Classificados,a 
King Stop sempre com ótimas promoções, o endereço deles 
é RUA GERSON ANTONIO DE CAMPOS, 91, JD. MONTE 
VERDE, TEL.: (19) 3318-2936.

Dupla comemoração: Luany Crepaldi, estágiaria na Todt & 
Panzetti Sociedade de Advogados, teve sua formatura no 
ultimo dia 28/02, e completa mais uma primavera neste dia 
12/03. O Mais Expressão e toda equipe da Todt & Panzetti 
desejam um Feliz Aniversário e parabéns pela formatura.

Rose e Rodrigo da Help Home curtindo o carnaval no Clube 
9 de Julho. Construa ou reforme a sua casa com segurança!

Marcos e Luciane da RBC Transportes, desejam nesse dia 
tão especial, um Feliz dia da Mulher a todas as clientes, 
amigas e a todas as mulheres que são simbolo de força e 
determinação. Parabéns.

Eu Sirlei Faria e minha cliente e amiga mais que especial, 
Andréa Pinink da Indalux Led, deixamos aqui nossa 
homenagem a todas vocês, mulheres guerreiras, que 
superam obstáculos todos os dias e que mesmo nas 
dificuldades , levantam todos os dias com um sorriso no rosto 
e a esperança que tudo vai dar certo. O Mais Expressão 
deseja um feliz dia da Mulher a todas essas lindas mulheres.

Cerimonialista e blogueira Ivanilde Reis na Decoratto em 
ensaio fotográfico para Óticas Diniz Indaiatuba e Amazônia 
Vittal. Fotografia Wagner Brito

Mauro Gioni, José Carrer e Maria Elidia Carrer , comemorando 
a amizade na pizzaria Torrelaguna, com um ambiente 
aconchegante e familiar a Torrelaguna espera vocês nesse 
fim de semana, para saborear uma deliciosa pizza. 

Pietro Campeão Paulista de Polo, Dudu Jacinto Campeão 
Interior de SP de Polo, Ana Luiza e Gustavo Garcia Campeão 
Mundial de Polo, estiveram na Pizzaria Torrelaguna para 
conhecer a melhor pizza de Indaiatuba, aproveite o fim de 
semana você também e vá conhecer. Fica em Itaici.
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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 837

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



B3Imóveis

CASA VENDA NO JARDIM BRASIL - LOTE DE 250M2 - 03 DORMITORIOS(01 SUITE)
WC SOCIAL,SALA,COZINHA AMERICANA,LAVANDERIA,VARANDA ENTRADA PRA 
VÁRIOS CARROS R$250.000,00

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

CASA A VENDA NO RESIDENCIAL MONTE VERDE - 03 dormitórios sendo um 
suíte, toda decorada, churrasqueira, cozinha com ilha e cook top garagem com 
portão eletrônico p/02 autos. De R$420.000,00 por apenas R$390.000,00

CASA A VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL - Imóvel com 03 casas de 03 cômodos 
cada uma para locação na Morada do Sol.Todas reformadas. Previsão de renda de 
R$2.100,00 p/mês. Apenas : R$280.000,00. Aceita terreno e estuda parcelamento de 50%.

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



B4 Imóveis

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

CA03828 – CASA PARA VENDA - JARDIM MORADA 
DO SOL – Com 2 dormitórios,  sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço e garagem 2 vagas - 130,00M² de cons-
trução e 125,00m² de terreno - VALOR DE VENDA - R$ 
230.000,00

CA03828 – CASA PARA 
VENDA – CONDOMÍNIO 
PARK REAL – 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, Sala, Cozinha 
Americana,1 banheiro, 2 
vagas sendo uma coberta. 
Condomínio com salão de 
festas; quadra poliesporti-
va; playground;  portaria e 
segurança 24 hrs. 105,00m² 
de construção e 150,00m² 
terreno – VALOR DE VEN-
DA R$430.000,00

AP00633 – APARTAMENTO Á VENDA - CONDOMÍNIO 
DAS CEREJEIRAS. JARDIM MORADA DO SOL. - Apto 
com 2 dormitórios, sala de estar e jantar, cozinha, WC, 1 vaga 
de garagem ( Condomínio com Salão de festas) área útil de 
60,00M². VALOR DE VENDA - R$160.000,00

LOCAÇÃO - OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO! VENDA

CA03666 – EXCELENTE IMÓVEL PARA LOCAÇÃO – VILA FURLAN – São 04 
dormitórios sendo: 01 suíte no piso superior, e 02 dormitórios + 01 suíte no piso 
inferior, wc social, sala, copa, cozinha, área de serviço, churrasqueira e garagem 
tipo gaveta para até 03 carros. 340,00M² de terreno e 370,00M² de construção. 
- VALOR DE LOCAÇÃO - R$ 2.500,00+IPTU

CH00239 – CHÁCARA Á VENDA - 
COND FECHADO EM SALTO - 3 dorm. 
Sendo 2 suítes (todos planejados e 1 
suíte c/ ar cond.), sala 2 amb. c/pé direito 
alto c/excelente acab., hall, 2 wc  social c/ 
aquec. solar, coz. c/ planejados e aquec. 
solar. C/ um lago de Carpas lindíssimo 
compondo a decoração da entrada da 
casa, piscina, área gourmet, pomar e 
horta. C/ projetos para futuras instalações 
de uma área comum p/ os condôminos. 
A/C -1.012,00M² e A/T - 362,00M² 
VALOR DE VENDA - R$1.100,000,00

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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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 - - (19) 98254 
7703 /(19)3885-4500 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, cozi-
nha, Wc. R$190.000,00 (19) 
3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA.  R$ : 
175.000,00. (19) 3875-2215

Casa com 2 dorms no Jd. 
Morada do sol R$290 MIL 
F. (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Vendo edícula toda florida 
e murada com planta apro-
vada para um casa no Jd. 
Europa II em terreno de 250 
m². Local excelente. (19) 
99697- 6698. 
Vende-se ou troca-se casa 
Jd. Monte verde por 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. Va-
lor : R$250.000,00 F.: (19) 
99612-7897. Aceito permuta 
com terreno em Indaiatuba.
Jardim Montreal - Excelen-
te casa térrea com 106m2 
– AT150, 3 D (1 suíte), wc 
social cozinha c/ balcão 
e mesa de granito, sala 
de jantar e sala de visi-
ta, churrasqueira com wc, 
aquecimento solar, prepa-
rada p/ ar condicionado, 
porcelanato, esquadrias em 
alumínio e tudo mais, gara-
gem coberta. R$490.000,00. 
19-9.97519921 creci 65362.
Jardim Montreal - Exce-
lente sobrado com 168m2 
– AT150, 3 D (2 suítes c/ ar-
mários, 1 suíte c/ close), sala 
cozinha projetada com cook 
top, churrasqueira, aqueci-
mento solar, ar condiciona-
do, porcelanatos especiais, 
granitos, tetos trabalhados, 
esquadrias em alumínio, 
muitas tomadas e muita ilu-
minação  ampla e bela esca-
da mais, garagem coberta e 
jardim. R$680.000,00 estuda 
financiamento. Localização 
especial 19-9.97519921. 
creci 65362.

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!
Oportunidade casa em con-
domínio Vista Verde - casa 
terrea 3 dormitórios sendo 
1 suíte, banheiro social, la-
vabo, garagem, área gour-
met. Valor: R$420.000,00. F.: 
(19) 98373-1718. Direto com 
proprietário
Condomínio Montreal - Lin-
do sobrado com fundos para 
área verde. 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com amplo 
closet, com sacada para área 
verde, 1 garagem coberta 
e uma descoberta, cozinha 
com pia e bancada e ilha, 
sala de estar e jantar, varan-
da gourmet, lavaderia fecha-
da, aquecedor solar, prepa-
rada para ar condicionado 
em todos os dormitórios com 
porta balcão e persiana com 
controle remoto. Fácil acesso 
a área de lazer. A.T. 150m² 
A.C. 162m². Aceito financia-
mento. Valor R$ 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 
Bosque dos Indaiás - com 
2 dormitórios, 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 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$ 290.000,00. 
Tratar direto com proprietário 
F.: (19) 99612-7897
VENDE-SE APARTAMEN-
TO COCAIS II - 2 dormitó-
rios, banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e 1 vaga de gara-
gem 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, co-
zinha, lavanderia, WC social, 
varanda gourmet e 1 vaga 
de garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento com 3 dorms 
na Cidade Nova R$ 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, 
lavanderia c/ armário, WC, 
garagem para 01 carro 
coberta, 1º andar. Baixo 
condomínio e IPTU - Vendo 
mobiliado. F.: (19) 3394-
2197 - cel: (11) 98635-7556
Vendo Apartamento. Va-
lor: R$155.000,00. Aceito 
50% de entrada e finan-
ciamento 2 dormitórios. 
Jardim Morumbi. Tratar 
com proprietário. F.: (19) 
99482-6697 F.:(19) 3875-
3201
Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, ar 
condicionado sala e quar-
tos, 9º andar sol da manhã. 
Aceito permuta de terreno 
no Bréscia ou Mantova 
como parte do pagamento. 
Valor: R$ 275.000,00. Tra-
tar 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 quar-
to planejados; 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 pron-
to para morar. Condomí-
nio Village Azaléia. Com 
3 dorm., 1 vaga p/ carro e 
área de lazer. Tratar com 
proprietário (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 aparta-
mento 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 dormitórios, 
sala, cozinha americana, 
WC fem e mas, piscina, 
churrasqueira, murado e 
gramado R$510.000,00. 
Fone: (19) 99721-0395
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.

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.
Vendo casa e salão bairro 
Costa e Silva, 02 dormi-
tórios, sala, cozinha, quin-
tal e garagem p/ 01 carro 
com salão comercial, em 
cima edícula com terraço, 
churrasqueira e dois cômo-
dos. Terreno 180m². Valor 
R$400.000,00. Alugada 
com renda de R$1.500,00 
mensaias. Contato F.:(19) 
98288-1728
OPORTUNIDADE! JD.LA-
GUNA EM SALTO-SP. 
Casa de 02 dormitórios, 
sendo um suíte, sala/cozi-
nha americana, wc, gara-
gem p/02 autos quintal nos 
fundos em lote de180m2 + 
uma chácara de 100m2 (SÓ 
TERRENO) no bairro pedre-
gulho em Indaiatuba-SP. 
troca-se por casa em In-
daiatuba de menor ou igual 
valor. Base: R$310.000, 
00. Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. Rua:77, próximo 
ao Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
fevereiro por R$195.000,00 
03 dormitórios, suíte, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. Aceita:  
R$110.000,00 de entrada + 
90 x R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!
JD.COLIBRIS - 02 dormi-
tórios (01 suíte) sala- 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!

JARDIM ADRIANA - Exce-
lente casa em dois pavimen-
tos, sendo no pav superior: 
02 dormitórios (01 suíte) wc 
social, sacada com porta bal-
cão 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 eletrôni-
co. De R$350.000,00 em ofer-
ta durante o mês de fevereiro 
por R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. Aceita 
apartamento no negócio.
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
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Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dormi-
tórios, 2 wcs , toda avaran-
dada, gramada, pomar, área 
de cultura, bosque, água de 
mina, 1 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade, diversas árvores 
frutíferas, playground , a 12 
km do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em 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

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.
Jardim Bréscia - Oportuni-
dade única, TERRENO com 
200m2, plano, na quadra 
A, com escritura e registro, 
R$165.000,00. Discute-se 
proposta. 19-9.97519921. 
Vendo/ Troco : Terreno de 
300 m² plano, melhor local 
Jd. Esplanada I à 50 metros 
da Av. Parque Ecológico, 5 
minutos do centro, próximo 
ao colégio Objetivo e o novo 
Sumerbol, padaria Suiça 
e Gianinni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno de 
menor valor em loteamento 
aberto. Doc. OK. F.: (19) 
98288-1728 (whatsapp) / 
(19) 3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com pro-
prietário)

Vende-se  ter reno no 
condomínio Vista Verde 
175m². Próximo a porta-
ria. Tratar com proprietário. 
F.: (19) 99792-1440 / (19) 
99774-3834
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 jun-
tos de esquina no Jardim 
Esplanada 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. (19) 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 farmácia, infor-
mática, rotinas administrativas 
e logística. Informe a senha 
J46 para receber desconto es-
pecial! Ligue: (19) 3318-4441 
/Whats 98965-8498
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- 
$400,00. MÁQUINA DE RE-
CARREGAR CARTUCHO 
R$ 300,00 E JOGO DE 
CORREMAO 12M DE ALU-
MINIO SEMINOVO - (19) 
3935-1633
Desejo comprar cristaleira 
antiga. Entrar em contato 
(19) 3834-1367
Vendo cama de solteiro ma-
deira maciça ótimo estado. 
R$ 350,00 F.: (19) 99259-
1877 / 3017-5541
Vendo alto falante de car-
ro. Valor a negocE97
Vendo Bicicleta Scott Im-
portada de R$2000,00 por 
R$800,00. F.:(19) 3935-
6985
Vendo Portão de 3m X 1,80. 
Valor: R$400,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma maquina de 
recarregar cartucho. Valor 
R$400,00. Tratar com Sonia. 
F.: (19) 3935-1633
Vendo uma porta de cor-
rer de vidro 1,60m. Valor: 
R$400,00. Tratar com Sonia. 
F.: (19) 3935-1633
Vendo uma televisão de 14 
polegadas de tubo Valor: 
R$150,00. Tratar com Sonia. 
F.: (19) 3935-1633
Vendo um teclado Casio 
novo Valor: R$400,00. Tratar 
com Sonia. F.: (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 ba-
nheiro sem batente. Valor 
R$70,00 (cada). Tratar 
com Sonia F.:(19) 3935-
1633
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 What-
sApp
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 idro 
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 Estan 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 Pi-
xma jato de tinta, usada, 
revisada, sem tinta, com 
USB, com Wifi, R$150,00. 
F.: (19) 99617-4522
Impressora HP Photos-
mart C4480 Multifuncional 
jato de tinta, usada, revi-
sada, sem tinta, colorida, 
USB, R$180,00.  F.: (19) 
99617-4522
Impressora HP Officejet 
Pro 8600 Multifuncional 
jato de tinta, usada, revi-
sada, sem tinta, colorida, 
USB, com Wifi, com ether-
net RJ45, R$350,00.  F.: 
(19) 99617-4522

empregos

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.
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CURRÍCULO PELO 
SELECAO@JOBLINERH.COM.BR

ACESSE NOSSO SITE: 
WWW.JOBLINERH.COM.BR

FONE: (19) 3834-8862 / 
3835-5215

Rua Jacob Lyra, 344 - 
Fone: 38943369 

maisemprego.mte.gov.br
Horário de atendimentos de 

Segunda a Sexta-feira 
das 07h00 as 15h45. 

Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

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

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

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.: (19) 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
Monitor LG Flatron L1742S, 
17 pol, usado, ok, teclado e 
mouse PS2, R$250,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Vendo Micro-ondas Consul 
espelhado de inox. Valor 
R$130,00. F.: (19) 3875-
7624
Vendo Carrinho de bebe. 
Valor R$80,00. F.: (19) 3875-
7624

 
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 motorista 
de van para viagens com 
cursos de passageiros e es-
colares. Tratar com Rosane 
F.: (19) 99710-4661

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 pedrei-
ro, 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 necessidades 
especiais pré-operatório e 
etc atendimento hospitalar 
possui experiência e refe-
rência horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como pas-
sadeira e lavadeira de 
roupas e como cuidadora 
de de crianças. Atendo à 
domicílio ou em minha re-
sidência. Entrar em contato 
com Val (19) 99448-0082 
- whats app
Ofereço-me como limpeza 
e manutenção de piscinas 
e geral. F.: (19) 98332-
1025
Ofereço-me como faxinei-
ra e passadora de roupas. 
Entrar em contato no tele-
fone (19) 99595- 9448
Ofereço-me como jardi-
neiro roçada de chácaras 
e limpezas. (19) 3875-7624
Ofereço-me como jardi-
neiro, 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 Ca-
beleireira. Faço Escova 
Progressiva e Selamento 
sem formol. A partir de 
R$50,00. Atendo na Mo-
rada do Sol e também a 
domicílio. F.: (19) 99369-
5615 / (19) 3935-0499
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos pessoas 
com necessidades espe-
ciais enfermos e etc atendi-
mento Residencial e hospi-
talar possuo experiência e 
referência tratar com Talita 
(19) 98869 -4313
Ofereço-me como motoris-
ta particular, passageiros 
particular. Tratar com Ro-
sane. F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me como conser-
tos de maquina de costura 
industrial (Máquina reta 
duas agulhas, travete, ga-
loneira e interlock) F.: (19) 
99212-1731 
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