
EVENTO

Volacc realiza 5ª Rock in Heart em abril Brasil perde 
R$ 193 bilhões 
com ilegalidade

CONTRABANDO

Um levantamento re-
alizado pelo FNCP mostra 
que, em 2018, o Brasil 
registrou perdas de R$ 193 
bilhões para o contrabando. 

A Volacc promove no dia 26 de abril, a 5ª edição do Rock in Heart que visa arrecadar fundos para a 
manutenção e ampliação dos projetos sociais desenvolvidos pela Ong.

P. A7

Orquestra 
Jovem oferece 
aulas gratuitas

MÚSICA

As aulas gratuitas de 
instrumentos musicais serão  
direcionadas para crianças 
a partir dos 7 anos, adoles-
centes e jovens. 
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Primavera 
perde fora de 
casa

ESPORTES

No último sábado (9) 
o Primavera foi até a 
cidade de Rio Preto para 
jogar a 11ª rodada do 
Campeonato Paulista. 
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Escola Automotiva 
formando 
profissionais

ESPECIAL

A Escola Automotiva 
está no mercado desde 
2007 formando os mel-
hores profissionais da 
área de mecânico.
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PIERI IMAGENS
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COMEMORAÇÃO

Jardim Morada do Sol completa 39 anos com festaAção do Dia do 
Rim acontece 
amanhã

Avenida Ário 
Barnabé será 
revitalizada

PREVENÇÃO

OBRA

Acontece amanhã, 
dia 16, no Polo Shop-
ping mais uma Cam-
panha de sensibilização 
sobre a importância dos 
cuidados com a saúde 
dos rins. 

A avenida Ário Barn-
abé, no Jardim Morada 
do Sol, será revitalizada 
seguindo um projeto de 
mobilidade urbana, com 
o objetivo de melhorar a 
fluidez do trânsito.
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Indaiatuba participa da primeira etapa do 
programa estadual “Corujão da Saúde”

O Jardim Morada do Sol completa 39 anos na próxima terça-feira (19) e uma festa especial acontece entre os dias 24 e 31 deste mês, com direito 
a shows, campeonato de futebol, noite do flashback, passeio de moto, Ação Saúde e homenagem solene.

ELIANDRO FIGUEIRA

P. A3



Editorial
Tiros em Suzano

Artigo

A tragédia que aconteceu na manhã de quar-
ta-feira, na Escola Estadual “Raul Brasil”, em 
Suzano, abalou todo o país. É um fato difícil de 
assimilar. Inesperado, incompreensível. É uma 
marca que ficará na História do Brasil que reflete 
e evidencia a banalidade do mal que tem acompa-
nhado a sociedade brasileira nos últimos tempos.

Mesmo que tenha ocorrido em outra cidade, 
não tem como não nos abalarmos com essa triste 
notícia, onde pessoas foram assassinadas dentro 
de uma escola que deveria ser um lugar de estudo 
e seguro para os estudantes e funcionários. Difícil 
de compreender a cabeça dos ex-alunos que inva-
diram a escola e executaram alunos sem nenhum 
critério de forma brutal e covarde.

E o mais preocupante é que o massacre em 
Suzano foi o quarto no Brasil nos últimos oito 
anos. Em 2002, em Salvador, um jovem matou 
a tiros duas colegas de sala dentro do colégio. 
Em abril de 2011, doze estudantes com idades 
entre 13 e 15 anos morreram dentro da Escola 
Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, no 
Rio de Janeiro.

Em outubro de 2017, o crime ocorreu em 
uma creche na cidade de Janaúba, Minas Gerais, 
deixando dez crianças mortas com idades entre 
3 e 7 anos, além de três professoras. Quinze dias 
depois, em Goiânia, um aluno abriu fogo contra os 
colegas de sala, deixando dois estudantes mortos 
e quatro feridos. 

Diante dessas ocorrências, a Secretaria da 
Educação do Estado de São Paulo informa que 
os procedimentos de segurança em todas as 5,3 
mil escolas serão revisados e está em estudo um 
projeto para reforço à segurança nas escolas mais 
vulneráveis. 

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.) 

Joice Teixeira - contato@factorhumano.com.br
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A Importância do Feedback

AVIDA É COMO ELA É

Aquela conversa, que geralmente ocorre de portas fechadas entre o gestor e o colaborador, com 
objetivo de dar um retorno ao colaborador sobre sua conduta e performance no trabalho; o feedback 
pode ser de grande valia para o crescimento das organizações se for feita da forma correta.

É um recurso importante, cada vez mais utilizado pelas lideranças nas relações interpessoais 
com suas equipes, pois permite ao colaborador perceber em algumas questões específicas onde 
há deficiências, de modo a melhorar seu desenvolvimento pessoal para um melhor desempenho 
na empresa.

No entanto ao avaliar comportamentos sem o devido preparo, o gestor poderá entrar em uma 
questão delicada ao ser humano, a “crítica”. O mais importante do feedback não é o que o gestor 
fala, mas o que o colaborador assimila do que lhe foi falado.

A forma de comunicar-se pode gerar um entendimento equivocado da mensagem. Muitas vezes 
podendo resultar em desmotivação e até em desentendimento com o gestor.

O feedback deve ser usado também para contemplar elogios aos trabalhos bem realizados.
Tornando-se um hábito, essas atitudes quando necessária, a crítica passa a ser bem aceita no 

grupo e a melhora acontece significativamente.
Quando há necessidade da crítica ela deve ser direcionada às ações e nunca às pessoas, deixando 

a mensagem clara.
Cabe ainda ao gestor a experiência para orientar, sempre 

que necessário, seus colaboradores a crescerem também 
no plano pessoal, fazendo desta evolução algo bom para 
a empresa.

Muitas vezes imaginamos que ter informação e conhecimento, cursado faculdade,  pós-
-graduação, mestrado, doutorado,  nos leva a todas as conquistas e ao sucesso, mas também 
poderá aumentar nossa soberba, nos colocando em um patamar sobre muitas outras pessoas, 
quando na realidade na vida deveremos sempre estar aprendendo com a sabedoria dos mais 
simples do mortais. Um erudito atravessava de barco um rio e, conversando com o barqueiro, 
perguntou: – Diga-me uma coisa: você sabe botânica?  – Não  senhor. Não sei que história 
é essa...– Você não sabe botânica, a ciência que estuda as plantas? Que pena! Você perdeu 
parte de sua vida !O barqueiro continua remando. Pergunta  o erudito:  – Diga-me uma coisa: 
você sabe astronomia ? O coitado do caiçara barqueiro, analfabeto, balançou a cabeça e disse 
: – Não  sei o que é astronomia. – Astronomia é a ciência que estuda os astros, o espaço, as 
estrelas. Que pena ! Você perdeu parte da sua vida. E assim foi perguntando a respeito de cada 
ciência: astrologia, física, química, e de nada o barqueiro sabia. E o erudito sempre termina-
va com seu refrão : “Que pena! Você perdeu parte da sua vida...”. De repente, o barco bateu 
contra uma pedra, rompeu-se e começou a afundar... E o barqueiro perguntou ao erudito: – O 
senhor sabe nadar ? – Não, não sei. – Que pena, o senhor perdeu toda a sua vida!  TREVISAN 
JOSÉ - www.signatreinamentos.com.br



Programação gratuita inclui torneio de futebol, shows e homenagens a moradores do bairro

OBRA

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI

Avenida Ário Barnabé 
passará por revitalização

Festa celebra 39 anos do Morada do Sol

Todas as atividades são gratuitas e a festa é baseada na Lei 5.644/2009, de autoria do vereador e presidente da Câmara, Hélio Ribeiro 

FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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O Jardim Morada 
do Sol completa 
39 anos na próxi-

ma terça-feira (19) e uma 
festa especial acontece 
entre os dias 24 e 31 deste 
mês, com direito a shows, 
campeonato de futebol, 
noite do flashback, passeio 
de moto, Ação Saúde e 
homenagem solene aos 
moradores mais antigos 
do bairro, entre outras atra-
ções. Todas as atividades 
são gratuitas e a festa é ba-
seada na Lei 5.644/2009, 
de autoria do vereador 
e presidente da Câmara, 
Hélio Ribeiro (PSB).

Uma grande festa está 
programada para o dia 24, 
no Parque Corolla, mas 
a programação se esten-
derá. “As atrações foram 
divididas em vários dias 
e em diferentes pontos do 
bairro, fundado em 19 de 
março de 1980, por meio 
do Decreto Municipal 
2.081”, lembra Hélio. 

Além das atividades es-
portivas, sociais e culturais 
programadas, o presidente 
da Câmara também faz um 

resgate da história oral dos 
moradores, entrevistando 
pessoas que contam em 
que condições deixaram 
sua terra natal para morar 
numa cidade que a maioria 
desconhecia, em um bairro 
que não tinha água, asfalto, 
energia elétrica, escola, 
posto de saúde ou creche. 

“O Morada do Sol é 
mesmo uma história à parte 
dentro do nosso município; 
uma história de superação, 
contada por todos aqueles 
que chegaram por aqui nas 
décadas de 1980 e também 
por todos que já estavam, 
como comerciantes, líderes 
comunitários, religiosos e 
governantes, como Clain 
Ferrari, Flávio Tonin, Rei-
naldo Nogueira e os atuais, 
Rogério Nogueira e Nilson 
Gaspar”, comenta. 

“A nossa ideia é mos-
trar como essas pessoas 
foram recepcionadas, em 
que condições e como 
transformaram suas pró-
prias histórias e, princi-
palmente, a história de 
Indaiatuba”, relata Hélio. 
Com o apoio da Fundação 
Pró-Memória, o vereador 
entrevistou diversos mo-
radores e os vídeos serão 

disponibilizados na pági-
na “Resgate e Preservação 
da História do Jd. Morada 
do Sol”, no Facebook. 

Homenageados
Em 2019, os moradores 
Antenor Pedro de Oliveira 
(Didi), Gersino Francis-
co Chavis, Braulino José 
Rodrigues, José Tarcílio 
Imbriani, Roberto Carlos 
Bueno, Pedro da Silva, 
Elias Rodrigues da Silva e 
Pacífico Celeste serão ho-

menageados em cerimônia 
no Centro Cultural Herme-
negildo Pinto (Piano), no 
dia 22, a partir das 19 horas. 

"É incrível quando 
ouço as histórias do bair-
ro, quando vem um mo-
rador e conta que, para 
trabalhar tinha que levar 
um sapato e uma calça na 
sacola, porque afundava 
na lama do Córrego Bar-
nabé e tinha que trocar de 
roupa para chegar decen-
te ao trabalho”, recorda 

Hélio. “É essa superação 
que queremos deixar re-
gistrado, história de gente 
como eu e você, que não 
via perspectiva e que 
encontrou uma forma de 
mudar a própria história”.

As comemorações ti-
veram início no último 
domingo (10), no Flores-
ta Parque, com a abertura 
do Torneio de Futebol 
de Areia, e vão até o dia 
31, com o Festival de 
Futebol de Campo com 

Amadores. No dia 24, 
o Parque Corolla recebe 
uma grande festa, das 13h 
às 18h, com shows, zum-
ba, trenzinho, brinquedos 
infláveis, pipoca, algodão 
doce, participação do 
Koringa, tendas de mas-
sagem, corte de cabelo, 
distribuição de brindes e 
muita diversão. 

Confira a programação 
completa no site do Mais 
Expressão, em www.
maisexpressao.com.br. 

A Avenida Ário Bar-
nabé, no Jardim Morada 
do Sol, será revitalizada. 
A ação segue projeto de 
mobilidade urbana, com 
o objetivo de melhorar a 
fluidez do trânsito e aten-
der de forma adequada 
as necessidades de con-
dutores de veículos, mas 
também da população que 
utiliza a avenida, o que 
inclui pedestres e ciclistas. 
Entre as novidades estão 
a padronização do calça-
mento em frente aos co-
mércios, com guias rebai-
xadas, caminhos de piso 
tátil, passeio de pedestres 
no canteiro central e toda a 
acessibilidade necessária.

O investimento na obra 
é de aproximadamente R$ 
5,6 milhões e a previsão é 
de que os trabalhos sejam 
iniciados já nas próximas 
semanas. O prazo de con-

clusão é de 12 meses.
A Ário Barnabé ainda 

ganhará travessias elevadas 
para pedestres e 10 baias 
de ônibus com recuo para 
garantir mais segurança no 
embarque e desembarque 
de passageiros e também 
para não comprometer a 
fluidez do trânsito. O pro-
jeto também inclui uma 
revitalização da rede de 
distribuição de energia 
para resolver o problema de 
poluição visual e melhorar 
a iluminação, com a subs-
tituição de 74 postos de 
iluminação e a instalação 
de lâmpadas LED.

Outra novidade anun-
ciada pelo prefeito é sobre 
a instalação de 48 placas 
de identificação de ruas 
nos cruzamentos da ave-
nida, e a padronização 
dos equipamentos sema-
fóricos no modelo novo.
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Volacc realiza 5º Rock in Heart em abril 
Evento visa arrecadar fundos para a manutenção e ampliação dos projetos da entidade local

JME

Esther Joly de Melo e Joana Joly no lançamento da quinta edição do evento beneficente

A4 | cidade

A Volacc (Volun-
tários de Apoio  
no Combate ao 

Câncer) promove no dia 
26 de abril a quinta edi-
ção do Rock in Heart, 
que visa arrecadar fun-
dos para a manutenção 
e ampliação dos projetos 
sociais desenvolvidos 
pela ONG, além de pagar 
as contas da obra da nova 
sede. No evento, a Volacc 
pretende arrecadar cerca 
de R$ 100 mil por meio 
da venda das camisetas-
-convites, mesas e com 
os serviços que serão ofe-
recidos durante o show.

Neste ano, o Rock in 
Heart contará com mu-
danças, como a redução 
do número de mesas. Se-
rão 40 vendidas separada-
mente ao público. Além 
disso, contará com dois 
palcos:  Heart e Abraço.

No Palco Heart haverá 
apresentação da Banda 

Sexto Elemento. Já no 
Palco Abraço, as bandas 
Unha Encravada e Con-
fraria D´Asdrovnia ani-
mam a noite. O Rock in 
Heart contará ainda com 
a presença do Coral do 

Indaiatuba Clube, regido 
pela maestrina Soninha 
Di Morais, e apresenta-
ção de zumba do grupo 
Mulheres Vitoriosas, da 
Volacc, com orientação 
da professora Katita.

O Rock in Heart conta 
com o patrocínio da Al-
falux Iluminação, Exsa 
Urbanismo, HotFlowers 
e Signa, e acontece no dia 
26 de abril, a partir das 
20h, no Indaiatuba Clube.

Convites
Os convites-camisetas já 
estão à venda através do 
site rockinheart.volacc.
org.br, na Volacc ou na 
secretaria do Indaiatuba 
Clube. O valor é de R$ 
50 até 15 de abril. Após 
esta data, os convites se-
rão vendidos por R$ 60.

As mesas com oito 
lugares também já podem 
ser reservadas no Volacc 
ou no Indaiatuba Clube, 
no valor de R$ 640 até o 
dia 15 de abril. Após esta 
data, cada mesa sairá no 
valor de R$ 800.

O cardápio do evento 
reserva ainda ao públi-
co opções de comidas 
salgadas e uma doce, 
além de cerveja artesa-
nal, drinks variados e 
bebidas não alcoólicas. 

Sobre a Volacc 
A Voluntárias de Apoio 
no Combate ao Câncer 
é uma organização so-
cial sem fins lucrativos 
cujo trabalho essencial 

é oferecer apoio socio-
assistencial às famílias 
de pessoas portadoras 
de câncer no município 
de Indaiatuba.

Com o encerramento 
da parceria com a Rede 
Feminina de Combate ao 
Câncer, algumas volun-
tárias remanescentes ob-
servaram a necessidade 
de realizar o trabalho de 
assistência direta à pes-
soa com câncer na cidade 
de Indaiatuba e, em julho 
de 1994, foi constituída 
como organização não 
governamental (ONG). 

Em 2009, atendendo 
à regulamentação do 
governo federal que exi-
gia a profissionalização 
dos atendimentos sócio 
assistenciais pela vincu-
lação ao Sistema Único 
de Assistência Social 
(SUAS), a Volacc atin-
giu um novo patamar de 
atendimento, cumprindo 
com exigências profis-
sionais em prol de seus 
assistidos.
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Cidade participa da primeira 
fase do “Corujão da Saúde”
Programa visa zerar a fila por ultrassom, mamografia e endoscopia 

GILBERTO MARQUES/MCW

PREVENÇÃO
Ação do Dia Mundial do 
Rim acontece amanhã

A6

João Doria, governador de São Paulo, e secretários estaduais anunciam primeira fase do programa

A Prefeitura de 
I n d a i a t u b a 
confirmou que 

a cidade participa da 
primeira fase do progra-
ma “Corujão da Saúde”, 
que é realizado pelo 
Governo do Estado de 
São Paulo, com o obje-
tivo de agilizar o diag-
nóstico e tratamento de 
pacientes que aguardam 
exames na rede pública 
de saúde.

De acordo com a 
Secretaria de Estado da 
Saúde, a programação 
acontece em diversas 
fases. A primeira, que 
teve início no último 
dia 25 de fevereiro, 
ocorre em três regiões: 
Metropolitana de Cam-
pinas, de São Paulo e 
Taubaté, no Vale do 
Ribeira. Na região de 
Campinas serão 8.356 
endoscopias, 55.916 ul-

trassonografias e 8.866 
mamografias, em um 
total de 73.138 exames.

De acordo com a Se-
cretaria de Relações 
Institucionais e Comu-
nicação da Prefeitura de 
Indaiatuba, o município 
não participa dos agen-
damentos dos exames 
de mamografia, pois 
já atende à demanda 
através dos programas 
locais. Porém, afirma 
que pacientes da cidade 
participarão dos exa-
mes de endoscopia e 
ultrassonografia, além 
do Corujão de Cirurgias. 

A pasta informa ain-
da que o número de pa-
cientes atendidos vai 
depender do número de 
vagas que serão dispo-
nibilizadas pelo Estado. 

Convocação
As unidades que pres-
tarão serviços de exame 
de imagem foram sele-
cionadas e habilitadas 

mediante convocação 
pública. Na cidade de 
Campinas, o Hospital 
Vera Cruz, S.A.; em 
Bragança Paulista, Hos-
pital Universitário São 
Francisco na Providên-
cia de Deus e Unimagem 
– Unidade de Diagnós-
ticos por Imagem São 
Francisco de Assis; Hos-
pital Santa Bárbara, de 
Santa Bárbara D'Oeste; 
Santa Casa Anna Cin-
tra, em Amparo; Santa 
Casa de Misericórdia 
de Cosmópolis; Arkhad 
Laboratório Médico, de 
Santo Antônio da Posse; 
e a unidade de Atibaia 
da Unimagem – Unida-
de de Diagnósticos por 
Imagem São Francisco 
de Assis. Por enquanto, 
nenhum hospital de In-
daiatuba aderiu ao pro-
grama estadual. 

Os pacientes serão 
comunicados sobre data 
e horário dos exames pela 
equipe da Cross (Central 

de Regulação e Oferta 
de Serviços de Saúde). 
Portanto, o paciente não 
poderá escolher a institui-
ção em que irá ser atendi-
do. Ele será direcionado 
de acordo com a dispo-
nibilidade dos hospitais. 
Os hospitais particulares 
serão remunerados de 
acordo com a tabela do 
Sstema Único de Saúde..

Programa
Os atendimentos do “Co-
rujão da Saúde” estão em 
andamento desde feverei-
ro e são, em sua maioria, 
realizados entre as 18 
horas e meia-noite. 

Com a otimização da 
rede própria e com as 
parcerias com serviços 
privados, o programa 
estadual visa garantir 
a detecção precoce de 
doenças e o acesso aos 
procedimentos diag-
nósticos e terapêuticos, 
com foco no atendimen-
to ágil e de qualidade.

Acontece amanhã, 
dia 16, das 10h às 20h, 
no Polo Shopping, mais 
uma campanha de sen-
sibilização sobre a im-
portância dos cuidados 
com a saúde dos rins. 
As pessoas que passa-
rem pelo shopping terão 
a oportunidade de rea-
lizar aferição de pres-
são arterial e glicemia, 
cálculo de IMC (Índice 
de Massa Corpórea), 
além de orientação com 
nutricionista e informa-
ções sobre prevenção. 
São parceiros  dessa 
ação, Polo Shopping 
Indaia tuba,  Unimed 
Campinas, Drogasil e 
Faculdade Anhanguera. 

O tema escolhido 
para este ano pela So-
ciedade Brasileira de 

Nefrologia  (SBN) é 
“Saúde dos Rins para 
Todos”, uma vez que, 
uma a cada dez pessoas 
no mundo já convivem 
com a Doença Renal 
Crônica (DRC). Ain-
da de acordo com a 
SBN, grande parte das 
pessoas que desenvol-
vem a DRC vem de 
pacientes diabéticos e 
aqueles que porventura 
já tenham desenvolvido 
patologias associadas, 
como a perda de vi-
são, por exemplo. No 
Brasil, mais de 20 mil 
pessoas aguardam por 
transplante renal e mais 
de 125 mil estão em tra-
tamento de hemodiálise 
nas 291 unidades de 
Terapia Renal Substi-
tutiva.   

ONG GABRIEL

No Brasil, mais de 20 mil pessoas aguardam por transplante renal 



20% de pontualidade.
J á  p a r a  t r a n s f e -

rências e retornos o 
desconto é de 20% de 
pontualidade + 30% de 
bolsa para matrícula e 
para o primeiro semes-
tre de 2019.

A Campanha de pon-
tuação do ENEM é vá-
lida para praticamente 
todos os cursos da Uni-
MAX, exceto Medicina 
e Enfermagem.
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Unimax oferece bolsa social de 50% 
de desconto no 1º semestre de 2019
Universidade também oferece bolsa de estudo para quem prestou o Enem

IMPRENSA UNIMAX

Unimax - Centro Universitário Max Planck de Indaiatuba continua com as inscrições abertas para o Vestibular 2019

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

Planck de Indaiatuba 
oferece bolsa de 50% de 
desconto durante todo 
o 1º semestre de 2019 
para os cursos de Bio-
medicina, Ciências Con-
tábeis, Engenharia de 
Produção, Fisioterapia, 
Marketing, Nutrição e 
Pedagogia. As vagas por 
curso são limitadas.

Os requisitos para 
se candidatar à bol-
sa são: ser ingressante 
na semestralidade de 

2019-01; não possuir 
qualquer bolsa de es-
tudo ou qualquer outra 
modalidade de descon-
to; ter renda familiar 
máxima de até cinco (5) 
salários mínimos por 
pessoa; manter frequên-
cia mínima de 75% (se-
tenta e cinco por cento) 
nas disciplinas cursadas 
no respectivo semestre 
e não possuir DP (De-
pendência);  cumprir 
10 horas de atividades 
por mês, a critério da 
UniMAX, junto aos de-
partamentos de Marke-
ting, na divulgação das 
atividades dos cursos.

A bolsa não se aplica 

a retornos, reaberturas 
ou alunos regulares de 
outros semestres.

Enem
Para aqueles que pres-
taram o ENEM (Exame 
Nacional  do Ensino 
Médio) ,  a  UniMAX 
– Centro Universitá-
rio Max Planck ofere-
ce bolsas que podem 
chegar até 100%. O 
desconto vai de 10% a 
80% de acordo com o 
desempenho no ENEM 
e pode ser cumulado 
aos 20% de desconto 
concedidos àqueles re-
alizarem o pagamento 
até o quinto dia útil de 
cada mês. Já na matrí-
cula, utilizando a nota 
do ENEM, o candidato 
pode conquistar 30% 
de bolsa acrescida dos 

SERVIÇO
Vestibular 2019 – Uni-
MAX – Centro Universi-
tário Max Planck
Inscrições: www.faculda-
demax.edu.br
Local: Campus I – Ave-
nida 9 de dezembro, 
460 – Jardim Pedroso 
– Indaiatuba/SP
Telefone: (19) 3885-9900

Dr. Silvano Raia realiza 
palestra na UniMAX

DIVULGAÇÃO

Dr. Silvano Raia é professor emérito da Faculdade 
de Medicina da Universidade de São Paulo 

Na próxima quinta-feira, dia 21 de março, às 18h, 
a UniMAX – Centro Universitário Max Planck 
de Indaiatuba recebe o professor Dr. Silvano 
Raia, primeiro médico a realizar um transplante 
de fígado na América Latina e o primeiro no 
mundo a realizar o procedimento em intervivos. 
A palestra acontecerá no Auditório da instituição 
de ensino, que fica na Avenida 9 de dezembro, 
460 – Jardim Pedroso.
Dr. Silvano Raia é professor emérito da Facul-
dade de Medicina da Universidade de São Paulo 
e é PhD pela Universidade de Londres e durante 
a Conferência irá abordar o tema: Progresso 
Científico, Ética e Prática Médica: o médico ao 
longo da história da Medicina.
Para participar é necessário realizar a inscrição 
pelo link http://bit.ly/confsilvanoraia. As vagas 
são limitadas



DIVULGAÇÃO/PF

Brasil perde R$ 193 bi para a ilegalidade
Levantamento mostra que o prejuízo avançou 32% em comparação ao ano anterior
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Valor é soma das perdas registradas por 13 setores industriais, mais impostos estimados

Um levantamento 
realizado pelo 
Fórum Nacio-

nal contra a Pirataria e 
a Ilegalidade (FNCP) 
mostra que, em 2018, o 
Brasil registrou perdas 
de R$ 193 bilhões para 
o mercado ilegal. Esse 
montante é a soma total 
das perdas registradas 
por 13 setores indus-
triais e a estimativa dos 
impostos que deixaram 
de ser arrecadados em 
função desse crime.

O valor é 32% supe-
rior ao registrado pelo 
FNCP em 2017 (R$ 146 
bilhões) e quase o dobro 
do número de 2014.

Para Edson Vismo-
na, presidente do Fó-
rum, esse dado mostra 
que o Brasil continua 
perdendo a guerra para 
o crime organizado. 
"Em 2018, a soma dos 
gastos oficiais com a 
saúde e educação foi de 
R$ 208 bilhões, quase o 
mesmo valor que o Bra-
sil perdeu por conta do 
mercado movido pelo 
crime”, afirma. “A so-
ciedade brasileira não 
pode mais continuar 
convivendo com essa 
realidade".

Produtos
O cigarro, principal se-
tor afetado pelo contra-
bando demonstra essa 
realidade. No ano pas-

sado, 54% de todos os 
maços vendidos no país 
eram ilegais, um cres-
cimento de seis pontos 
percentuais em relação 
ao ano anterior. Desse 
total, 49% foram contra-
bandeados do Paraguai 
e 5% foram produzidos 
por empresas que ope-
ram irregularmente no 
país. O principal estímu-
lo a esse crescimento é a 
enorme diferença tribu-
tária entre os dois paí-
ses. O Brasil cobra em 
média 71% de impostos 
sobre o cigarro, chegan-
do a até 90% em alguns 
estados, enquanto que 
no Paraguai as taxas são 
de apenas 18%, a mais 
baixa da América Lati-
na. Com isso, em 2018 
a diferença do valor co-

brado entre os cigarros 
brasileiros e paraguaios 
chegou a 128%.

Os setores analisa-
dos pelo FNCP são: 
vestuário; cigarros; ócu-
los; TV por assinatura; 
higiene pessoal, per-
fumaria e cosméticos; 
combustíveis; audiovi-
sual (filmes); defensi-
vos agrícolas; perfumes 
importados; material 
esportivo; brinquedos; 
medicamentos e sof-
tware.

Perdas
O valor das perdas regis-
trado em 2018 poderia 
ser revertido em benefí-
cios para a população e 
para o desenvolvimento 
da economia brasileira. 
Com R$ 193 bilhões 

seria possível investir 
na construção de: 1.520 
hospitais, 30 mil Uni-
dades de Pronto Aten-
dimento (UPAs), 96 mil 
creches, dois milhões de 

casas populares, 7,7 mil 
quilômetros de rodo-
vias duplicadas, 6.655 
escolas padrão CEU, 
413 terminais aeropor-
tuários e 128 terminais 

portuários.
E d s o n  V i s m o n a 

aponta que, apesar dos 
números negativos, o 
país se encontra em um 
momento positivo para 
a redução do mercado 
ilegal. "Os presidentes 
eleitos recentemente 
no Brasil e no Paraguai 
já deram declarações 
públicas de que vão en-
frentar essa o contraban-
do e o crime organizado 
nas fronteiras, e de que 
desejam atuar conjunta-
mente para solucionar o 
problema. Acreditamos 
que esse é o caminho 
correto, que vai trazer 
ganhos para toda a Amé-
rica do Sul. De outro 
lado, nas cidades, como 
São Paulo, centro de 
distribuição de produtos 
falsos para todo o Brasil, 
as ações de combate ao 
comércio ilegal se inten-
sificam", afirma.



Aulas terão início em abril e ocorrerão no Centro Cultural Wanderley Peres e Centro Cultural Hermenegildo Pinto

Horóscopo de 08 a 14/03  
Por Alex Costa Guimarães

DIVULGAÇÃO
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Ensino de instrumentos de cordas e sopros têm inscrição pela internet

Orquestra Jovem oferece
aulas gratuitas até dia 22

As semanas para o ariano continuam com o forte peso 
de descobertas de como lidar com suas forças pessoais, 
como ampliar seus bens e seu lado material. Pode ocor-
rer gastos com viagens nessa fase. Evite gastar mais 
do que deveria com objetos ou situações que poderia 
ficar sem.

O taurino pode estar passando uma fase de pouca 
paciência, mas é nesse momento que ele precisa perce-
ber que sua força de concretização está sendo transfor-
mada. Irritações nesse momento só trará problemas. 
Muitos desafios em sua vida profissional forçando-o a 
estudar ou aprender a lidar com as palavras.

O geminiano terá seus olhos focados nas questões 
profissionais, as induções energéticas favorecem sua 
vida profissional. Geminianos que tiverem calma para 
lidar com diversos imprevistos com as palavras conseg-
uem resolver algumas situaões nesse momento, tenha 

calma, pois as pessoa podem não entender você enquanto mercurio 
estiver retrógrado. 

As recordações mais fortes nesse momento da vida do 
canceriano estarão ligadas a suas amizades, a alguns 
projetos de vida que não concretizou. Pessoas que 
vem de longe podem ajudar de alguma forma em sua 
vida cotidiana ou em sua profissão. Cuidado com sua 
mente que pode ficar confusa até o dia 28 deste mês.

Quantas mudanças o leonno está tendo, muitas alegri-
as, as pessoas estão mostrando a ele o que ele precisa 
aprender a enxergar dentro de si e saber melhorar o que 
precisa ser e ampliar aquilo que já é bom. O leonino 
estará mais magnético e as pessoas desejam estar perto 

dele nesta fase. Fase de crescimento emocional.

Dificuldade com as palavras e com os relacionamen-
tos o nativo precisa ter paciencia pois os outros podem 
querer impor ideias e atitudes e o nativo pode não sa-
ber dizer não . Evite fofocas pois o nativo pode se ver 
envolvido no meio desse agito social. Em boca fechada 
não entra mosca.

O libriano está desejo de ter uma vida agitada social-
mente, de ter romances passageiros de gozar o prazer da 
vida. Se for casado pode pesar seu relacionamento nesse 
momento, precisa por a cabeça pra analisar os fatos. 
Evite sua irritação nos relacionamentos.

O escorpiano estará com suas emoções soltas, precisa 
lidar com dificuldades no âmbito familiar, pode precis-
ar ser diplomático e mais afetivo que antes. Sua mente 
continua em mudanças profundas. Excelente momento 
para fazer um curso que traga conhecimento pessoal.

O sagitariano precisa aprender a lidar com seus impul-
sos incontroláveis. Aprender a não ficar nos extremos 
e a não ficar no ser exagerado, buscar o caminho do 
meio e enfrentar os limites que a vida impoe para sua 
alegria. Novos relacionamentos afetivos podem ocorrer 

no ambiente de trabalho.  

Reformas, percepções de como os outros funcionam, 
busca pela renovação de seu corpo, tudo isso está se 
passando pela cabeça do nativo. Apesar de estar mais 
atraente, o nativo precisa enfrentar medos que o im-
pedem de ser mais solto e livre. Aproveite o momento 
para isso.

Aquarianos encerram agora uma fase em sua vida, po-
dem ter a possibilidade de voltarem ao passado e refor-
mularem fatos, ou podem se focar na familia e nos seu 
lar. Sua mente pede novos conhecimentos, mas cuidado 
para não tropeçar nas próprias palavras por  estes dias. 
Os outros podem não entender o que você quer dizer.

Momento de muito cuidado com as palavras e com sua 
mente. Risco de acidentes, de cansaço mental, e pode até 
mesmo não percebetr que está criando problemas para 
si mesmo. Relaxe essa situação tende a a ir até o dia 28 
deste mês. Até lá pense bem antes de falar ou agir.
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Estão abertas as 
inscrições para 
aulas gratuitas de 

instrumentos musicais de 
cordas e sopro oferecidas 
pela Secretaria de Cultura, 
por meio da Associação 
Mantenedora da Orques-
tra Jovem de Indaiatu-
ba, entidade que gere a 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba e a Orquestra 
Jovem de Indaiatuba. 

Os interessados têm 
até o dia 22 de março para 
realizar a inscrição pela 
internet. As aulas são 
direcionadas para crian-
ças a partir dos 7 anos, 
adolescentes e jovens. 
Havendo vagas remanes-
centes, elas serão dispo-
nibilizadas também para 
demais interessados que 
efetuarem a inscrição.

Serão  ofe rec idas 
aulas de violino, viola, 
violoncelo, contrabaixo, 
flauta transversal, clari-
nete, trompete, saxofone 
e teoria musical. Não 
é necessário ter o ins-
trumento, a associação 
os disponibiliza para os 
alunos durante o período 
que integrarem os cursos.

As inscrições de-
vem ser feitas exclusi-
vamente pela internet 
através do link https://
goo.gl/forms/OBsIT-
55vBQ5OKK0Y2. A 
ficha de inscrição e mais 
informações também po-
dem ser solicitadas pelo 
emailsecretaria.osindaia-
tuba@gmail.com. 

As aulas são sema-
nais, terão início em 
abril e ocorrerão no Cen-
tro Cultural Wanderley 
Peres, na Praça Dom 
Pedro II, no centro da 

cidade, e também no 
Centro Cultural Herme-
negildo Pinto (Piano), no 
Jardim Morada do Sol.

Concerto
Abrindo a Temporada 
2019, a Orquestra Sinfô-
nica de Indaiatuba apre-
senta duas grandes obras 
orquestrais: a abertura da 
ópera A Flauta Mágica, 
de Wolfgang Amadeus 
Mozart, e a Sinfonia nº. 5, 
de Ludwig van Beetho-
ven. O concerto acontece 
hoje (15), às 20 horas, na 
Sala Acrísio de Camargo, 
no Ciaei (Centro Integra-
do de Apoio à Educação 
de Indaiatuba). 

A Flauta Mágica foi 
composta em um perí-
odo muito difícil para 
Mozart. O compositor 
encontrava-se com pro-
blemas financeiros e a 
saúde bastante debilitada. 

A obra estreou no final 
de setembro de 1791 e 
se tornou uma grande 
sensação em Viena, mas 
Mozart não pôde usufruir 
desse sucesso, pois fale-
ceu dois meses depois.

A Sinfonia nº. 5 de 
Beethoven pode ser con-
siderada um dos maiores 
monumentos do mundo 
orquestral. Progressiva, 
dramática e com um final 
grandioso, a obra marca 
uma virada na vida do 
compositor, que acabara 
de descobrir que estava 
perdendo progressivamen-
te a audição, mas ainda 
assim, trocou a depressão 
por seu amor à música. 

A entrada é franca 
e obedece a ordem de 
chegada do público. O 
Ciaei está localizado 
na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
3.665, no Jardim Regina. 



Com o resultado, equipe está fora da zona de classificação para a próxima fase da A3
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TABELÃOPrimavera perde para 
Rio Preto fora de casa
Fantasma faz clássico contra Capivariano amanhã, às 17h
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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

JOSÉ PAULO NECCHI OLIVEIRA

No último sábado 
(9), o Primavera 
foi até a cidade 

de Rio Preto enfrentar 
os donos da casa pela 11ª 
rodada do Campeonato 
Paulista da Série A3. 
A equipe vinha de um 
empate com Comercial 
dentro de casa e buscava 
os três pontos.

O jogo começou bas-
tante movimentando e o 
primeiro lance de perigo 
de gol aconteceu aos 12 
minutos. De fora da área, 
o volante Caio Cesar 
arriscou e a bola passou 
rente a trave rasteiro do 
goleiro do Primavera. 
No último lance da pri-
meira etapa no bate e 
rebate quase sai o gol do 
Jacaré. A bola desviou da 
zaga visitante ganhando a 
linha de fundo. O Prima-
vera jogou fechado e ex-
plorando o contra-ataque 
que não aconteceu.

Na etapa final o time 
da casa, apesar do forte 
calor, voltou ainda mais 
disposto para buscar do 
gol. Aos 13 minutos, em 
cobrança de falta na área, 
obrigou o goleiro do Fan-
tasma a fazer uma grande 
defesa mandando a bola 
para escanteio. Sete mi-
nutos depois, o número 
1 do Primavera voltou 
a trabalhar fazendo uma 
excelente defesa. No mi-
nuto finalmente o placar 
foi inaugurado.

Gabriel Barcos rece-

beu na medida dentro da 
pequena área e tocou ras-
teiro no canto esquerdo, 
deixando o placar em 1 
a 0 para o Rio Preto. Aos 
27, quase saiu o empate 
com Jhonatan, que na 
entrada área encheu o pé 
para uma grande defesa 
do arqueiro rio-pretense, 
que de mão trocada man-
dou a bola para escanteio.

Aos 35 minutos, o 
pequeno público presente 
no Riopretão chegou a 
comemorar o que seria o 
segundo gol rio-pretense 
no toque de Obina. A ar-
bitragem ignorou o lance 
anulando. Na pior da hi-
pótese o atacante do Jaca-
ré estava na mesma linha. 
Aos 41 minutos, Arnold 
dentro da pequena área 
tocou com precisão para a 
defesa de Felipe em dois 
tempos. Por aquilo que o 
Rio Preto apresentou em 

campo o resultado foi 
mais do que justo.

Com a derrota, o Fan-
tasma caiu duas posições 
e está na oitava colocação 
com 14 pontos, fora da 
zona de classificação para 
próxima fase.

Clássico
Amanhã, dia 16, às 17 
horas o Primavera vai 
até a cidade de Capivari 
enfrentar o Capivariano 
fazendo o clássico regio-
nal. As duas equipes já 
se enfrentaram bastante 
em outros anos, por isso, 
o jogo promete grandes 
emoções. A equipe ad-
versária vem em uma se-
quência boa de vitórias e 
está na quarta colocação. 

Já o Primavera quer 
encontrar o caminho 
das vitórias. O último 
triunfo do fantasma foi 
na quinta rodada contra 

o Olímpia, de lá para 
cá a equipe soma cinco 
rodadas sem ganhar.

O jogo é de funda-
mental importância para 
colocar a equipe dentro 
da zona de classifica-
ção, faltando poucas 
rodadas para término da 
primeira fase.



Acidente fatal ocorreu na noite do último dia 9 em uma das principais avenidas da cidade

Motociclista morre em 
acidente na Ário Barnabé
Colisão deixou três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave 
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OCORRÊNCIA
Homem é detido por 
agredir companheira

Na noite do últi-
mo sábado (9) 
u m  a c i d e n t e 

envolvendo uma mo-
tocicleta e um carro foi 
registrado na Avenida 
Ário Barnabé nas proxi-
midades do cruzamento 
com a Rua Miguel Do-
mingues, localizado no 
Jardim Princípio.

O  m o t o c i c l i s t a , 
identificado como Ro-
drigo Souza de Lima, 
de 27 anos, não resis-
tiu aos ferimentos e 
morreu ao dar entrada 
no hospital. O garupa, 
identificado como An-
dré Costa Cardoso, de 
29 anos, foi conduzido 
ao Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo em 
estado grave, tendo que 
passar por cirurgia. 

No automóvel ha-
viam duas pessoas. A 
motorista Marilene Pe-
reira Lains, de 69 anos, 
e Leonides Antônio, de 
83 anos, ambas foram 
conduzidas a Unidade de 
Pronto Atendimento com 
ferimentos leves.

A motorista do veí-
culo contou em depoi-
mento aos guardas que 
estava trafegando na 
Rua Miguel Domingues, 

sentido bairro/centro, 
quando foram cruzar 
a avenida passando no 
semáforo verde, e em 
seguida sentiu a colisão. 
Seu veículo foi arremes-
sado próximo a calçada.

Quando desceram do 
carro, verificaram que o 
acidente teria sido com 
uma motocicleta com 
duas pessoas. A equipe 
isolou o local até a che-
gada da Perícia.

Na manhã do último 
domingo (10), guardas 
civis conduziram um 
indivíduo à delegacia 
de polícia, após agredir 
sua companheira.

Por volta das 7h30, 
o Centro de Operações, 
Atendimento e Despa-
cho (COADE) recebeu 
uma ligação informan-
do que um homem es-
tava agredindo uma 
mulher na Rua Adolfo 
Brizolla, no Jardim Mo-
rada do Sol.

Imediatamente, os 
integrantes da viatura 
106, Ferreira Filho e 
Iran, se deslocaram até 
o endereço informado 
pelo denunciante.

No local, a equipe 
localizou a vítima, que 

relatou ser agredida 
constantemente.  Ela 
disse que é casada há 
15 anos com o autor 
dos fatos, porém nos 
últimos anos vem so-
frendo várias amea-
ças e agressões. Nesse 
domingo ela relatou 
que foi agredida com 
correntes e cadeiradas.

A vítima recebeu o 
primeiro atendimento 
dos guardas civis e de-
pois foi conduzida até o 
UPA, onde passou por 
atendimento médico. 
Posteriormente ela foi 
levada até a delegacia 
de polícia, onde o de-
legado foi cientificado 
do caso.  O agressor 
também foi apresentado 
na delegacia de polícia.

TRÁFICO
Menor é detido com 
drogas no bairro Itaici

Durante uma ação de 
policiamento preventi-
vo pelo bairro de Itaici, 
a equipe do GAM 088 
localizou um menor 
realizando o tráfico de 
drogas.

A equipe recebeu 
uma denúncia de que 
próximo ao campo de 
futebol, na Rua Joaquim 
Pedroso de Alvarenga, 
existia um indivíduo de 
camiseta cinza e bermu-
da colorida, realizando 
o tráfico de drogas.

Os guardas desloca-
ram até o endereço para 
averiguar a denúncia e 
assim que acessaram a 
rua, notaram que um in-
divíduo com as caracte-
rísticas informadas saiu 

correndo para dentro da 
mata.

A equipe correu atrás 
do suspeito, e consegui-
ram detê-lo. Com ele os 
guardas localizaram 16 
porções de maconha, 
19 microtubos cheios de 
cocaína e R$ 155.

Ao ser questiona-
do sobre a droga, ele 
informou aos guardas 
que estava realizando o 
tráfico para pagar uma 
dividida que contraiu 
com traficantes.

Diante dos fatos, o 
menor foi encaminhado 
junto com a droga até 
a delegacia de polícia, 
para que fossem toma-
das as medidas da polí-
cia judiciária.

ASSALTO
Casal rouba pedestre 
na Avenida Conceição

Na quarta-feira (6) 
um pedestre foi assaltado 
por um casal na Avenida 
Conceição. Segundo ele, 
o homem anunciou o 
assalto parecendo estar 
armado com uma faca 
e em seguida chegou a 

moça, aparentemente 
armada também. 

Foram subtraídas 
carteiras com documen-
tos da vítima, cartão 
bancário e um celular. 
Ninguém foi preso até 
o momento.
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A Escola Automotiva está localizada na Rua Humaitá, 1107, Centro - Indaiatuba

Escola Automotiva formando profissionais
Escola oferece treinamentos específicos para a área de mecânica com excelente qualidade 

ARQUIVO PESSOAL
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A Escola Auto-
motiva está no 
mercado desde 

2007 formando os me-
lhores profissionais da 
área de mecânico de au-
tomóveis. Com quatro 
unidades nas cidades de 
Piracicaba, Americana, 
Limeira e última unida-

de inaugurada em abril 
de 2018 em Indaiatuba, 
a Escola Automotiva 
oferece um sistema de 
ensino rápido e fácil.

A empresa oferece 
cursos como o curso 
de Formação Profis-
sional, onde o aluno 
irá adquirir o conheci-
mento necessário para 
desempenhar a função 
nos diversos sistemas 
do automóvel, como:  

Suspensão; Direção; 
Freio;  Transmissão; 
Carburação; Ignição; 
Carga e Partida; Motor; 
Injeção eletrônica e 
muito mais. E o curso 
de Especialização que 
visa atender pessoas 
que já tem experiên-
cia na área automoti-
va. Além disso, dentro 
desse curso a Escola 
Automotiva  oferece 
ensinamento sobre in-
jeção eletrônica; Freios 
ABS; Uso eficiente do 
multímetro automotivo; 
Leitura de diagrama 
elétr ico;  Metrologia 
para mecânicos e vários 
outros de acordo com 

sua necessidade de for-
mação e conhecimento. 

Um dos  d i f e ren -
ciais da empresa é que 
a Escola Automotiva 
oferece treinamentos 
específicos para atender 
as necessidades de cres-
cimento dos colabora-
dores da sua empresa ou 
oficina, com programas 
criados sob medida para 
atender a necessidade 
do mercado, além de 
uma assessoria  com 
melhor  a tendimento 
para os alunos.

“O curso tem o ob-
jetivo de formar profis-
sionais tanto para quem 
queira fazer o curso por 

hobby ou para aqueles 
que querem ser em-
preendedores”, expli-
ca Denílson Castelete, 
proprietário da unidade 
de Indaiatuba.

Os cursos acontecem 
em dois dias na semana, 
no período da manhã, 
tarde ou noite ,  com 
duração de 17 meses, e 
aos sábados no período 
da manhã e tarde, com 
duração de 23 meses. 
A carga horária é de 
360 horas com 70% 
de aulas práticas. Ao 
final do curso os alunos 
recebem certificado de 
conclusão. 

“A Escola Automo-

tiva prepara todos os 
alunos com horários e 
turmas específicas, com 
todo material didático 
oferecido pela escola e 
com matriculas abertas 
o ano todo”, disse Cas-
telete.

Os interessados de-
vem comparecer a uni-
dade localizada na Rua 
Humaitá, 1107, com 
documentos necessá-
rios. A idade mínima 
para iniciar o curso é 
14 anos, porém devem 
ir  acompanhado dos 
pais ou responsáveis. 
Matricule-se. Para mais 
informações (19) 3394-
4394 ou 99334-2509.

A empresa oferece cursos como o curso de Formação Profissional e de Especialização

JME



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

Pensando na comodidade dos nossos clientes, o Simetria possui um modelo dife-
renciado para suas refeições: oferecemos buffets de saladas e sobremesas a vontade 
e, toda semana, sugerimos pratos principais diferentes à lá carte. Muito rápido e 
gostoso, esse sistema atende bem a todos os gostos e paladares. 
Toda semana temos novidades por aqui! Uma que faz muito sucesso é o delicioso 
Risoto de Camarão, com Limão Siciliano e vinho branco. A receita é saborosa e 
possui alguns passos para que você possa preparar em casa. Ou, se preferir, é meu 
convidado para conhecer o Simetria! Teremos o prazer em preparar este prato 
aos leitores da coluna!

Receita:
• 20 camarões médios limpos
• 60 gramas de arroz arbóreo
• 50ml de azeite extra virgem
• Suco de 3 limões sicilianos 
• ½ cálice de creme de leite fresco
• ½ cebola rocha picada
• 2 dentes de alho amassados
• 20gr de salsão picado
• 20gr de alho poró picado
• 3 cubos de caldo de camarão ou legumes 
• ½ cálice de vinho branco
• Um “punhado“ de hortelã picada

Modo de preparo:
Em uma panela média, coloque 1 litro de água e os 3 cubos de caldo de camarão 
ou legumes e traga à fervura. Se preferir, coloque a outra metade da cebola, os 
talos do alho poró e do salsão para dar mais sabor.
Em outra panela média de fundo grosso, refogue a cebola, o alho, o alho poró e o 
salsão em metade do azeite. Coloque o arroz arbóreo e o envolva todo no refogado. 
Adicione o vinho branco e deixe evaporar por alguns segundos.
Comece a colocar o caldo aos poucos, sempre mexendo o risoto. Quando estiver 
quase ao dente, coloque os camarões e mecha por mais uns 5 minutos. Em seguida, 
coloque o suco dos limões e o creme de leite fresco e mecha mais um pouco até 
tudo se incorporar. Acerte sal e pimenta e coloque a hortelã picada. 
Dica do Chef: Sirva em um prato fundo de preferência, para dar um brilho especial 
regue com um ótimo azeite de oliva.
Na Itália é um sacrilégio colocar parmesão em pratos de frutos do mar, mas como 
estamos no Brasil coloque se preferir, não vou contar para ninguém!

Buon Apetitto !!!
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Clientes da Pizzaria Torrelaguna que fica em ITAICI , curtindo 
a noite e saboreando uma deliciosa pizza, vale muito a pena 
conhecer, com pizzas variadas e um ambiente aconchegante

Mais uma obra prima preparada por Rogério Canal com 
produtos selecionados da Indaia Pescados, uma deliciosa Paella 
Valenciana. Rua Bernardino Bonavitá, 930 - Fone: 9.9413-7782

Paulo e Hugo no Cintra Restaurante

Yohana e Katia no Grenelle Gastro Pub Vânia Grillo,Rose Denni, Elaine, Greice Godoi

Maria Miranda e sua amigaIbere e Cida são os primeiros clientes do Restaurante D`La Marie, 
e 7 anos depois continuam clientes fiéis da casa e foram prestigiar 
a inauguração do novo espaço
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Sergio Borsari da 
Lógica Assessoria 

Contábil, esteve 
no programa 

EXPRESSÃO NO 
AR na terça feira dia 
12/03, falando sobre 
Imposto de Renda e 
tirando duvidas dos 
nossos ouvintes, se 

você perdeu algum de 
nossos programas , 

acesse nossas redes 
sociais ou nosso 

canal no Youtube 
Expressão no AR.

No final da tarde do dia 
12/03, a Volacc realizou 
u m  c o q u e t e l  p a r a 
apresentar o novo Rock 
in Heart edição 2019, 
com as Bandas, Abertura 
– Palco Heart :  Banda 
Sexto Elemento,  Shows 
– Palco Abraço: Banda 
Unha Encravada e Banda 
Confraria D’Asdrovnia. A 
venda dos convites, neste 

ano foi optado por vender a camiseta juntamente com o convite. Além de aumentar a arrecadação, a 
camiseta é um símbolo do evento e percebemos que as pessoas gostam de customizá-las para o evento. 
Valor: R$50,00 (convite+camiseta) – até 15/4 e R$60,00 a partir desta data. As reservas de mesas, Neste 
ano será disponibilizado apenas 320 lugares sentados, que serão vendidos em mesas fechadas com oito 
lugares. Serão 40 mesas, cada uma custando R$640,00 até 15/4 e R$800,00 a partir desta data. A compra 
de convites e mesas reservadas só poderá ser feita na VOLACC e no Indaiatuba clube. 

Na noite do dia 08/03, o Indaiatuba 
Clube realizou no seu Espaço Órion, 
o coquetel de apresentação dos 
Uniformes dos times que faram 
parte do Campeonato Society, 
jovens garotas do cast de Silvana 
Mantoanelli Produtora de Eventos 
vestiram as camisetas dos times 
com seus patrocinadores. No final o 
evento foi encerrado com show da 
dupla Rosani & Alisson.

Regina Papp e Luis Carlos 
Geraldi, receberam amigos e 
clientes, para o coquetel “ARTE 
+ MULHER + PORCELANATO”, 
em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, onde 
foram apresentados alguns 
lançamentos da marca, em 
meio a uma exposição de 
artes das Mulheres: Ana 
Ifanges(DesignforwALL), arquiteta 
e designer; Paula Figueiredo, 
arquiteta e artista plástica e 
Claudia Dal Canton, artista plástica 
e designer. Coquetal delicioso e 
serviço impecável, Tudo pelas 
mãos e Kleber Patrício! As obras de arte, todas maravilhosas, quadros, joias e esculturas, 
tudo lindo e a nova linha de porcelan ato da Portobello um encanto. Parabéns.

O Parque Mall Indaiatuba receberá, 
de 25 de março a 6 de abril, a 
exposição Instrumentos Musicais 
do Mundo. Estarão expostos aos 
visitantes do shopping mais de 40 
tipos de instrumentos, vindos de 
diversas partes do mundo. O evento 
África Sonora contará ainda com 
uma palestra e oficina comandada 
pelo artista Fabio Mukanya Simões, 
que vem diretamente da África.  

O vistoriador Nilton Cesar e Michele Simone, 
proprietária da Autocheck, que é responsável pela 
frota de carros do Supermercado São Vicente

Vicentini Gomez e os alunos da Profª Rafaella do 
Colégio Meta

Nilva e Ana do Chido imóveis sempre muito atenciosas 
com todos os amigos e clientes



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

M&N Studio

Grenelle Gastro Pub

A Nova Loja / Coleção Magnólia

Comida gostosa e de qual idade é no Grenel le 
Gastro Pub! Opções para todos os gostos. Petiscos, 
hambúrgueres, sanduíches e pratos executivos e a la 
carte. Na foto o delicioso Filé à Milanesa com Risoto de 
Limão Siciliano, dica de uma cliente que entrou para o 
cardápio! Quem sabe o próximo prato seja sugerido por 
você e fazer parte do cardápio do restaurante!  

Geny, Mauro e Néia a competente equipe que faz o 
sucesso do M&N Studio. O salão oferece o que há 
de mais moderno em seus serviços com os melhores 
produtos. Vale a pena conferir cortes e alisamentos em 
geral, todos os tipos de química, depilação, design de 
sobrancelhas, maquiagem, manicure e pedicure. Ligue 
já no (19) 3875-0574 / (19) 9 9548-0141 WhatsApp e 
agende seu horário ou corra para a Rua: Tuiuti, 378 (em 
frente a Provence Móveis). Você vai amar!

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 por R$31,90 a R$47,90 com salada e 
sobremesa. São fantásticos, corra!

Os colegas do Laboratório Boechriner Aleandro e Alfredo, 
saboreando a fantástica costela do Kostela do Japnoês.

Os amigos Thiago e Sérgio Costa, almoçando essa 
semana na Kostela do Japonês.
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Darik com o lindo Dobby fantasiado para o carnaval, 
após banho e tosa na Clínica Bicho Amigo.

Casamento de Dayane Ramos. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente. 
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Tiago Costa Cabeleireiro e Educador da Mermaid Hair , formando profissionais com o curso 
de extensões capilar realizado em São Paulo na ultima segunda feira dia 11/03

O Rotary Clube Indaiatuba Inspiração em parceria com a Unimax , realizaram no ultimo 
dia 12-03 a Oficina do Chocolate,  é o primeiro projeto com a ideia de ofertar a população 
uma opção para gerar uma renda alternativa. Parabéns pela iniciativa a Suzane Gomes 
Presidente do Rotary e a Bianca Coordenadora do Curso de Nutrição da Unimax, e a 
todos das equipes.

Paula levou 
sua Pug Luna 

para seu dia 
de beleza na 

Clean Pet, ela 
ficou ainda 
mais linda 

e cheirosa. 
Agende um 

horário, eles 
tem pacotes 

especiais 
para atender 

seu pet . 
Whatsapp 

(19)97404-
4147.

Primeira 
Dama Tania 

Castanho, Ester 
e Joana Joly, 

no lançamento 
do Rock’in 

Heart 2019 que 
aconteceu no dia 

12-03 no Buffet 
Infinitz e recebeu 

a imprensa 
e amigos, os 

ingressos já estão 
disponíveis para 

venda, abrace 
essa causa você 

também.

O Instituto IGA vai ter inicio das aulas de suas primeiras turmas na semana do dia 18/03 e ainda 
da tempo de você conseguir uma vaga. Com mais de 120 escolas, IGA (Instituto Gastronômico 
das Américas) é a maior rede de institutos culinários do mundo, com presença em 6 países, 
e agora os moradores de Indaiatuba e Região poderão aprender gastronomia e Confeitaria 
em uma escola especializada e muito conceituada. O IGA fica na Av. Conceição, 2020-Vila 
Soriano, Fone.: 3894-5075. O Mais Expressão deseja muito Sucesso a todos envolvidos.

Nessa semana 
recebemos no programa 
EXPRESSÃO NO AR, ele  
o Ator, Locutor, Animador, 
palhaço, o nosso querido 
Koringa que em uma 
entrevista muito divertida 
alegrou nossos ouvintes, 
nosso apresentador Fabio 
Alexandre e  Attilio Zalla 
da Apollo Sonorização 
nosso parceiro que no 
mesmo dia fez aniversário. 
Parabéns o MAIS 
EXPRESSÃO deseja 
muitas felicidades.
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CA06223 - VISTA VERDE - AT.175 m² AC. 135,49 
m² - 3 dormitórios (1 suíte) todos planejados, 
escritório, sala de estar e jantar integrada, la-
vabo, cozinha planejada, WC Social, lavanderia, 
quintal com churrasqueira, garagem para 3 
autos 1 coberta. R$ 2.500,00 + COND + IPTU.
CA08197 - VILA SUIÇA - AT.300 m², AC 169 m², 
03 Dormitórios (Sendo 01 Súite), WC Social, 
Sala de Estar, Sala de TV, Copa e Cozinha, Des-
pensa, Lavanderia, Banheiro de Empregada, 
Área Gourmet, Quintal, Garagem P/ 04 Autos e 
Jardim. R$ 2400,00 + IPTU

VENDA:

AP4450 -  VILA MARIA HELENA - AU. 67m² -  02 
dormitórios sendo um suíte, WC social, sala, 
cozinha, varanda com área gourmet, área de 
serviço, sol da manhã, uma vaga de coberta, en-
tregue com móveis planejados. R$ 280.000,00.
CH01728 - AT.1000m² - AC.230m² - EXCELENTE 
CHÁCARA COM INFRAESTRUTURA DE LAZER 
- VALE DO SOL / INDAIATUBA - 04 dormitórios 
sendo 02 suítes (01 fora da casa), WC social, 
cozinha americana com armários, 02 salas, 
área gourmet, piscina, pomar, garagem para 06 
autos sendo 02 cobertas. Chácara conta com 
poço artesiano com 6 metro d’água e ampla 
área verde. R$ 550.000,00
CA08171- JARDIM MONTREAL RESIDENCE - 
AT.150 m² AC.170 m² - Sobrado com 03 suítes 
sendo uma master, WC social, sala 02 ambien-
tes, cozinha, área gourmet, lavanderia, garagem 
para 03 autos, portaria 24 horas, piscina, acade-
mia, salão de festas, Playground. R$ 646.000,00

negócios & classificados
Nº 838

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 chur-
rasqueira, pia com armários, WC externo, 
garagem para 02 autos sendo 01 coberta. 
**Condomínio novo com piscina adulto/
infantil, salão de festas, quiosque de chur-
rasqueiras, 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, churras-
queira 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.
CA08138 - Residencial Bréscia - AT. 200,00 
m², AC: 131,00 m², 03 dormitórios, sendo 
1 suíte, Sala, WC social, Cozinha, área de 
serviço, churrasqueira, preparação para 
aquecimento solar e ar condicionado, 2 
vagas de garagem sendo 1 coberta. R$ 
480.000,00
CA07970- JARDIM RESIDENCIAL - MARIA 
DULCE - AT. 300m² AC.180m² 03 dormi-
tórios, sendo 01 suíte, cozinha, sala 02 
ambientes, área gourmet, área de serviço, 
excelente acabamento, ótima localização, 
área de lazer completa, garagem para 02 
autos, portaria 24 horas, R$ 890.000,00

LOCAÇÃO:

SL00771 - VILA APARECIDINHA - AU. 35 m² - 
sala com 1 wc e uma copa no andar pra uso co-
mum. R$1.400,00 + Condomínio (IPTU incluso).
GL00334 - COMERCIAL VITÓRIA MARTINI 
- AT 500 m² AC 490 m² - Galpão industrial 
novo com recepção, WC, escritório amplo 
no piso superior, área fabril de 220m², 
refeitório, vestiário masculino e feminino, 
garagem na fachada para 04 autos, entra-
da para caminhão na parte da frente. R$ 
6.000,00 + IPTU.
AP04452 -  PREMIUM RESIDENCE - AU 91 m² 
-  03 dormitórios sendo 02 suítes todos com 
armários, cozinha planejada, sala dois ambien-
tes, wc social, lavanderia, varanda gourmet, 
garagem para 02 autos coberta. R$ 2.000,00 + 
CONDOMINIO + IPTU.
CA08187 - VILA MARIA HELENA - AT. 175m² 
Ac.135m² 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala, cozinha, lavanderia, garagem para 
02 autos, excelente localização 2.000,00 + 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 gara-
gem para 2 autos. Condomínio com área de 
lazer completa e portaria 24 horas. R$ 2.750,00 
+ COND +IPTU.
AP04421 - SPAZZIO LIVENZA - AU.75m²- EX-
CELENTE LOCALIZAÇÃO-02 Dormitórios, 
sendo 01 suíte, wc social, sala, cozinha plane-
jada, lavanderia, sacada gourmet. R$ 1.200,00 
+COND.+IPTU.

AP04429 - AU 55m² - JARDIM ALICE -  INDAIATUBA - 02 dormi-
tórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, elevador, salão de 
festa, mini quadra, piscina, OASIS, portaria 24 horas, sistema de 
segurança com vídeos, cerca elétrica, próximo ao mercado, res-
taurante, a 5 minutos do parque ecológico, 01 vaga. R$ 280.000,00

CA08180 - JARDIM REGENTE - AT. 160 m² AC 100 m² - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala, cozinha planejada, lavanderia, WC social, 
churrasqueira com balcão e garagem para 2 autos. Imóvel com 
porcelanato e piso laminado, suíte com pia dupla e preparação 
para ar condicionado. R$ 370.000,00.

CA03558 - JARDIM ESPLANADA II - AT 300m², AC 200m² - 03 
suítes (1 com ar condicionado), WC social, hall de entrada, la-
vabo, sala de estar e TV, jardim de inverno, cozinha, lavanderia, 
despensa, churrasqueira, balcão com pia, WC externo, garagem 
para 04 autos, sendo 02 cobertas. R$ 2750,00 + IPTU.

AP04451-AU.110m²- 3 dorms tds com armários planejados, sendo um suíte 
com closet e varanda, sala para dois ambientes com varanda gourmet, 
sala íntima tv/escritório, coz. ampla c armários planejados, ótima lavan-
deria, banheiro para empregados, lavabo, 03 garagens carro, 01 garagem 
moto, bicicletário, ótimo depósito no subsolo. R$ 2.500,00 + COND.+ IPTU

AP04443- DUE - AU.130 m²- 03 Suítes, wc social, sala es-
tendida, 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.

CH01735 - TERRAS DE ITAICI - AT. 2000 m² AC:420 m² - EXCE-
LENTE CHÁCARA EM TERRAS DE ITAICI totalmente reformada, 
avarandada, casa principal com 03 dormitórios sendo 1 suíte 
planejada + 01 suíte no piso inferior, sala de tv com lareira, 
sala de estar, banheiro social, roupeiro, Copa e cozinha com 
armários planejados, sala de jantar, piscina 100mil litros, sauna, 
churrasqueira e fogão à lenha, forno de pizza, jardim, árvores 
frutíferas, edícula podendo ser casa de caseiro, ar condicionado, 
água de rua. R$ 1.300.000,00.



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

VENDA - CHÁCARAS

RECANTO CAMPESTRE: CH 
00328
 03 DORM, SUÍTE, SALA, 
COZ, WC, A.S, EDÍCULA 
COM WC, POMAR, PISCI-
NA, CHURRASQUEIRA. R$ 
510.000,00.
JD. MORADA DO SOL – CH 
00332 - 03 DORM, SALA, 
COZ, 03WC, ÁREA GOUR-
MET, PISCINA; 04 VAGAS.
VALOR LOCAÇOA: 1.800,00     
VENDA: 700.000,00.

LAGOS DE SHANADU-
-CH00324 -  03 DORM,03 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

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

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

TERRENO DE 400 M². - R$ 
339.000,00

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

TE00002 JARDIM TURIM- 150 
METROS.
TERRENO VÁRIOS LOTES R$ 
112.000,00 

TE00010 COND. JARDIM DOS 
IMPÉRIOS-150 METROS.
T E R R E N O  2  L O T E S  R $ 
125.000,00
 
TR00805 JARDIM LAURO BUE-
NO- 180 METROS.
TERRENO R$ 150.000,00
 
TE00006 JARDIM TURIM-150 
METROS.
TERRENO VÁRIOS LOTES R$ 
152.000,00

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.

SL00365 QUINZE DE NOVEM-
BRO -CENTRO
SALÃO 90 METROS COM 2 
BANHEIROS.
R$ 2.000,00 IPTU 154,00

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

CASAS EM CONDOMÍNIO 

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

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

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC00074
02 DORM, SALA, COZ, A.S, 
ÁREA GOURMET, VAGA
R$: 400.000,00.
COND. PARQUE REAL - 
CC00053
03 DORM ,1 SUÍTE, SALA 
2,WC, COZ, CHURRASQUEI-
RA.  
R$ 420.000,00

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

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

ITAICI - CC00058
03 DORM.01 SUITE, LAVABO, 
W.C, A.S, AREA GOURMET, 
VAGA 02. R$:500.000,00
COND. VISTA VERDE- 
CC00068
03 SUITE, WC, SALA, COZ, 
CHURRASQUEIRA, 02 VAGA 
R$: 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

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,-
DEPÓSITO NA GARAGEM 
R$: 690.000,00.
APARTAMENTO CENTRO. 
AP00745 
03 DORM.PLAN, COZ. PLAN, 
DORM P/ EMPR.E 2 VA-
GAS.140M²  R$ 800.000.00

VENDA - CASAS

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

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

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

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

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

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

JD. ALICE- AP00777
02 DORM, WC, SALA 02 
AMBIENTE, COZ, A.S E 01 
VAGA.
R$ 230.000,00
CECAP – AP00715
02 DORM, WC, SALA, COZ E 01 
VAGA. R$ 235.000,00

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

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

JD. ALICE – VILA DAS FLORES 
– 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

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 
VESTIÁRIO. R$1.600,00

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

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

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

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

LOCAÇÃO - CASAS
 
CA03108 CASA JD. MORADA 
DO SOL
1 DORMITÓRIO, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, BANHEI-
RO E GARAGEM
R$ 600,00 INCLUSO IPTU 

REF:CA03100
CASA RESIDENCIAL
2 QUARTOS, SALA, COZI-
NHA, BANHEIRO, GARA-
GEM. R$ 900,00

REF: CA03078
CASA RESIDENCIAL.
JD. MORADA DO SOL
1 QUARTO, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, LAVANDERIA.
R$ 900,00 IPTU INCLUSO.
 
REF: CA03102
CASA RESIDENCIAL
JD.DO SOL
2 QUARTOS, SALA,COZI-
NHA,COPA,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, 
BANHEIRO. SALA 2 AMB, 
COZINHA,  AMPLA ÁREA DE 
SERVIÇO, QUINTAL, E GAR 
COBERTA. AT. 250M² R$ 
1250,00 + IPTU

CA03107 JD .MORADA DO 
SOL
2 DORMITÓRIOS SENDO 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO 
E GARAGEM. R$ 1.300,00 

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, BA-
NHEIRO, 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 IN-
CLUSO

 REF: CC00090
CASA RESIDENCIAL
JD. SÃO FRANCISCO
2 QUARTOS, SALA, BANHEI-
RO, COZINHA, ÁREA GOUR-
MET.
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, 
CHURRASQUEIRA, 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 GOURMET, 
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 CO-
BERTA 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

AP00926 APT. BELA VISTA. ED. 
PLAZA
2 DORMITÓRIOS SENDO 1 
SUÍTE COM ARMÁRIO, SALA, 
COZINHA COM ARMÁRIOS BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 2 
VAGAS DE GARAGEM.
R$ 1.400,00
 
AP 00925 CIDADE NOVA -ED. 
ANDALUZ
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUÍTE, SALA EM 2 AMBIEN-
TES, COZINHA, BANHEIRO, 
VARANDA, ÁREA DE SERVIÇO, 
2 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.200,00 COND. 530,00

JD MONTE VERDE AP00511
02 DORM (01SUÍTE), SALA, 
COZ. PLAN, A.S PLAN, AMPLO 
QUINTAL 01 ANDAR, COM 
ELEVADOR. GARAGEM 
COBERTA. 1050,00 INCLUSO 
COND + IPTU
KITNET AP00886
COZINHA PLAN, BANHEIRO 
PLAN, GARAGEM COBERTA
PORTARIA 24HRS ANDAR 
ALTO. R$ 1100,00 .

VENDA- APARTAMENTOS

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



B3Imóveis

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

CA03840 – CASA - JARDIM MONTE VERDE 
– 02 Dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e gar 02 vagas. - R$ 1.100,00 +IPTU 
 
CA03835 – CASA - JARDIM EUROPA 
- 02 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozi-
nha com planejado, banheiro, área de servi-
ço e garagem 04 vagas - R$1.200,00+IPTU 
 
AP00698 – APARTAMENTO – THE PARK VIEW 
03 dorm. sendo 01 suíte, sala, cozinha, 01 WC, 01 lavabo, 
área de serviço, varanda gourmet c/ churrasqueira e ga-
ragem 02 vagas.  A/C 94M² – R$1.800,00 +COND+IPTU 

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APAR-
TIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL

Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes apartir 
de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x

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

CHACARAS E SITIOS

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

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS

PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, coz, wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, sem garagem

CASAS

CA03873 – JD. ESPLANADA II - 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, 
3 WCs, coz, lavand c/ desp, 4 vagas (2 cobertas) e piscina 
3x6. R$550.000,00
CA03877 – JD. MOACYR ARRUDA – 2 dorms, suíte ampla, 
ar cond, sala 2 amb, cozinha c/ AE, área de serviço, churrasq 
c/ pia, prep. p/ aq. solar, portão eletrônico, cerca elétrica e 
garagem 4 carros sendo 2 cob. R$560.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios grandes (sendo 1 suíte 
com hidro), sala de jantar com cozinha integrada, sala de estar, 
varanda ampla, vaga p/ 3 carros, cerca elétrica. Edícula com 
área de serviço grande, sala ampla, banheiro e 1 dormitório 
grande. R$650.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada integra-
das, 4 dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 4 vagas, pisc 
c/ cascata, churrasq e forno a lenha e ar cond. R$880.000,00

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
CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , 
cozinha americana planejada, espaço gourmet, lavabo, 
banheiro social e garagem coberta para 2 carros . 
R$550.000,00
CA03466 – COND. JD. DOS AROMAS - 3 dorms (1 
suíte), escritório, 3 salas, móveis planejados, lavabo, 
churrasq, forno de pizza, amplo quintal, 3 vagas e lazer 
completo. R$700.000,00
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

APARTAMENTOS

AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz, 
1 vaga e portaria 24h. R$170.000,00
AP01353 – ED. AZALEIA - 3 dorms, cozinha planejada, sala 
e gar. Port 24h. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARUJÁ 
– SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 1 vaga. 
R$320.000,00
AP00695 – ED. TORRES DA LIBERDADE - 3 dorms (1 
suíte) c/ AE, WC social, sala, cozinha c/ AE, lavanderia c/ 
AE, 2 vagas de garagem e depósito c/ 3m². R$500.000,00. 
Aceita permuta.

TERRENOS

OPORTUNIDADE
LOTEAMENTO INDUSTRIAL EUROPARK – 

500m². R$250.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA02904 – VL. MARIA HELENA – 1 dorm, coz e gar. R$600,00 + IPTU
CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, cozinha e gar. R$900,00 
isento de IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

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. planejada 
e gar. R$1.250,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA02186 – JD. RÊMULO ZOPPI - 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz e gar. R$1.200,00 + IPTU
CA1488 – JD. TROPICAL – 3 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar. R$1.500,00 + 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.
CA03875 – JD. MONTREAL RES. - 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz e gar. R$2.400,00 + 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.
AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz 
e 1 vaga. R$850,00 + IPTU + Cond.
AP01066 – JD. DI BARI - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e1 vaga. 
R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP00804 – CIDADE NOVA II - Kitnet mobiliado c/ 1 dorm, 
coz, WC e lavand. R$1.000,00 + IPTU
AP01350 – RES. RES. VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte), sala 
2 amb, coz. Planejada e 2 vagas de garagem. R$1.350,00 
+ IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. 
e 1 vaga. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01349 – RES. LE CHATEAU FRONTENAC - 3 dorms 
(3 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 
elevador. R$3.000,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), 
coz e estac. R$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

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

GALPÃO

GL00134 – COM. VITÓRIA MARTINI - 375m² - pé direi-
to 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

SL00418 – SALÃO COMERCIAL - JARDIM EUROPA 
- 03 WC sendo 01 adaptado, 01 sótão de 40m² e ga-
ragem 01 vagas. A/C 200M² - R$2.500,00+IPTU 

SL00410 – SALÃO - RECREIO CAMPRESTE JOIA 
- 300m² de terreno e 250m² de construção. Cozi-
nha, mezanino, lavanderia, 02 banheiros sendo 
01 adaptado p/ cadeirante. - R$4.000,00+IPTU 
 
CA03829 – CASA – JD. PAULISTA - Piso inferior: 02 
dorm., sala, cozinha, WC, área de serviço e garagem 
(50m²) para 03 vagas com portão eletrônico. Piso superior: 
salão de festa com churrasqueira e 01 WC R$1.500+IPTU

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO 



B4 Imóveis

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

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

CASA A VENDA NO 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%.

APARTAMENTO de 03 dormitórios, sendo um suíte no Con-
domínio Belvedere. Área gourmet- piscina - portaria 24 hs- 
R$340.000,00



B5Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 458402 - Jardim dos Aromas - 3 dormt/1 suíte/ 
sala 2 amb/ coz planej/ wc / quintal/ 2 gar - .R$3.650,00 
+ cond + IPTU

ref. site 495791 – Paulista – Fundos -  1 dormt/ coz/ wc / 
área de serviço R$500,00 

ref. site 113402 – Jd. Dom Bosco - 3 dormt/ 1 suite/ sala  
2 amb/ coz planejada/ despensa/ lavand/ churrasq/ 
piscina / 4 gar / edícula R$690.000,00

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

ref. site 569402 - Le Chateau Frontenac - 3 suítes/clo-
set/ sala 2 ambt / coz planej/ wc / varanda/ lavand/ 2 gar 
R$3.300,00 + Cond + IPTU

ref. site 179402 - Residencial Sabiás - 2 dormt/ 1 suite/ 
sala/ coz / wc / lavand/ 2 gar R$1.100,00

ref. site 956402 - Maria Dulce - 3 suítes/ 2 closet / hidro/ 
varanda/ sala 3 ambientes/ lavabo/ coz planej/ área de 
luz/ lavand/ churrasq/ ducha/ piscina R$1.350.000,00 

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

ref. site 869402 – Jd. Morada do Sol – 2 dormt/ sala/ coz 
/wc / lavand / 1 gar R$950,00 + IPTU

ref. site 593402 - Portal das Cerejeiras – 2 dormt/ sala / 
coz planej/ wc social/ lavand/ gar R$1.100,00 + Cond / 
R$240.000,00 

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

ref. site 215402 - Residencial BelVille - 4 dormt/2 suítes/
closet/hidro/ 1 dormt visita / sala de TV, estar e jantar/ 
escrit/ coz planej/ ateliê /despensa/ piscina aq/ chur-
rasq/ R$1.200.000,00



B6 Serviços / Utilidades

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$ 1.700.000,00 
 

ACEITA PERMUTA E PARCELAMENTO
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classificados
ClassificadosB16

O p o r t u n i d a d e  - 
V e n d e - s e  c a s a 
Jardim Primavera. 
Sendo 2 dormitórios 
um suíte, garagem 
p/02 carros e mais 
dependências. F.: 
(19)  99375-2113. 
WhatsApp.
Casa 2 dorms – Fi-
nanciamento pela 
caixa econômica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
- - (19) 98254 7703 /
(19)3885-4500 CRE-
CI 74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms 
no Al tos de I ta ic i 
R$850 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na 
Vl Maria Helena com  
at :  2700m², para 
construtores é pos-
sível 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 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, 
sala, lavabo, pisci-
na, churrasqueira, 
cozinha, banheiro, 
g a r a g e m  p r a  0 2 
carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689 .000 ,00  F . 
3875-2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 
- 3 dorm.com 01 sui-
te ,sala , cozinha, 
a.s ,  wc,  garagem 
p/ 02 autos. COND. 
214,00 + IPTU:90,00. 
A . T :  1 7 5 M ²   R $ 
520.000,00. F. 3875-
2215
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 Casa fren-
te – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. 
Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 
(19) 3875-2215

J D .  COL IBRIS  - 
AP00862 02 DORM, 
S A L A  ,  C O Z I -
NHA(PLANEJADO), 
BANHEIRO, GARA-
GEM P/01 CARRO 
. COND:200,00 IN-
CLUSO AGUA. R$: 
175 .000 ,00 .  (19 ) 
3875-2215
Casa térrea, 3 quar-
tos sendo 1 suíte, 
wc social, sala e co-
zinha ampla, área 
de serviço fechada, 
garagem p/ 3 car-
ros, portão eletrônico 
e ampla área ver-
de. AC 145m2 e AT 
387m2. Tratar direto 
com proprietário tel. 
19 9 7403-1950.
Vendo edícula toda 
florida e murada com 
planta aprovada para 
um casa no Jd. Eu-
ropa II em terreno 
de 250 m². Local ex-
celente. (19) 99697- 
6698. 
Vende-se ou troca-
-se casa Jd. Monte 
verde por chácara. 
Casa A.T. 250 m², 
A.C. 179 m², por-
tão eletronico, cerca 
elétrica, aquecedor 
solar, área gourmet, 
piscina 3x5, casa 
com 7 comodos sen-
do 2 banheiros e la-
vanderia. Tratar com 
proprietário F.: (19) 
3816-2011- 99487-
5089
Vendo casa em Sal-
to nova -  Acaba-
mento de primeira. 
Recanto do Guaraú 
- 3 dormitórios sen-
do 1 suíte, garagem 
para 2 carros . AT: 
175m² AC: 92,5m². 
Valor : R$250.000,00 
F.: (19) 99612-7897. 
Aceito permuta com 
terreno em Indaia-
tuba.
Jardim Montreal - 
Excelente casa tér-
rea com 106m2 – 
AT150, 3 D (1 suíte), 
wc social cozinha c/ 
balcão e mesa de 
granito, sala de jan-
tar e sala de visita, 
churrasqueira com 
wc, aquecimento so-
lar, preparada p/ ar 
condicionado, por-
celanato, esquadrias 
em alumínio e tudo 
mais, garagem co-
berta. R$490.000,00. 
19-9.97519921 creci 
65362.

Oportunidade casa 
e m  c o n d o m í n i o 
Bréscia - casa terrea 
3 dormitórios sendo 
1 suíte, banheiro so-
cial, lavabo, garagem, 
área gourmet. Valor: 
R$450.000,00. F.: 
(19) 98373-1718. Di-
reto com proprietário
Oportunidade casa 
em condomínio Vis-
ta Verde - casa terrea 
3 dormitórios sendo 
1 suíte, banheiro so-
cial, lavabo, garagem, 
área gourmet. Valor: 
R$420.000,00. F.: 
(19) 98373-1718. Di-
reto com proprietário
Condomínio Mon-
treal - Lindo sobrado 
com fundos para área 
verde. 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com 
amplo closet, com sa-
cada para área verde, 
1 garagem coberta e 
uma descoberta, co-
zinha com pia e ban-
cada e ilha, sala de 
estar e jantar, varanda 
gourmet, lavaderia 
fechada, aquecedor 
solar, preparada para 
ar condicionado em 
todos os dormitórios 
com porta balcão e 
persiana com controle 
remoto. Fácil acesso 
a área de lazer. A.T. 
150m² A.C. 162m². 
Aceito financiamento. 
Valor R$ 580.000,00 
F.: (19) 99703-3734
Park Real - Linda 
casa terrea. 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte 
master com closet 
grande, aquecedor 
solar, luminárias ins-
taladas, praparados 
para ar condiciona-
do, sala de jantar 
e de estar, área de 
serviço com churras-
queira, 1 garagem 
coberta e outra des-
coberta. 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 refor-
mada próximo ao Polo 
Shopping, Rua Mão 
única super tranquila. 
Valor: R$235.000,00 
F.: (19) 99703-3734
 

Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dor-
mitórios (1 suite c/ 
armários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond.Fone: 
(19) 99778-4336
Vendo ou Alugo 
apar tamento  no 
condomínio Bosque 
dos Indaiás - com 2 
dormitórios, sala em 
L, garagem coberta. 
Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250

 
Vendo apartamento 
novo Residencial 
Belvedere - 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, 
ar condicionado sala 
e quartos, 9º andar 
sol da manhã. Aceito 
permuta de terreno 
no Bréscia ou Man-
tova como parte do 
pagamento. Valor: R$ 
290.000,00. Tratar di-
reto com proprietário 
F.: (19) 99612-7897
VENDE-SE APAR-
TAMENTO COCAIS 
II - 2 dormitórios, ba-
nheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99168-6945
ED. SOHO- 2 dormi-
tórios com suíte, 2 va-
gas, varanda gourmet 
e área de lazer com-
pleta. R$450.000,00. 
Fone: 99721-0395
A P A R T A M E N T O 
JD. TROPICAL – 2 
dormitórios sendo 
1 suíte, sala 2 am-
bientes, cozinha, la-
vanderia, WC social, 
varanda gourmet e 
1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento com 
3 dorms na Cida-
de Nova  R$ 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 chá-
cara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
J d .  C o l i b r i s - 
AP00862 - 02 dorm, 
sala, cozinha(plane-
jada), banheiro, ga-
ragem p/01 carro . 
cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo apt no Cen-
tro com 2 dorm. + 1 
suíte, todos os cô-
modos com armário, 
garagem p/ 2 carros 
e cozinha planejada. 
(19) 99697- 6698
Vendo Apartamen-
to Residencial - Na-
ções 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 condo-
mínio e IPTU - Ven-
do mobiliado. F.: (19) 
3394-2197 - cel: (11) 
98635-7556
Vendo Apartamento. 
Valor: R$155.000,00. 
Aceito 50% de entra-
da e financiamento 2 
dormitórios. Jardim 
Morumbi. Tratar com 
proprietário. F.: (19) 
99482-6697 F.:(19) 
3875-3201

Vendo apartamento 
novo Residencial 
Belvedere - 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, 
ar condicionado sala 
e quartos, 9º andar 
sol da manhã. Aceito 
permuta de terreno 
no Bréscia ou Man-
tova como parte do 
pagamento. Valor: R$ 
275.000,00. Tratar di-
reto com proprietário 
F.: (19) 99612-7897
Vende-se apto Cond. 
Portal das Flores - 3 
dorm; cozinha plane-
jada; 1 vaga; área de 
lazer completa. R$ 
259 000,00 - F.: (19) 
992569976 ou (19) 
99368-2711
Vende-se apto Cond. 
Felicitá - 3 dorm (suí-
te); 2 vagas;  cozinha 
e quarto planejados; 
varanda gourmet; 
área de lazer com-
pleta. R$ 350 000,00. 
F.: (19)99928-8133 ou 
(19) 99256-9976
VENDE-SE APARTA-
MENTO: AP00037- 
Condomínio Edifício 
SOHO– Indaiatuba/
SP- 85m² total - Valor: 
R$ 477.000,00 - Fone: 
(19) 99799-5771
Vendo apartamento 
pronto para morar. 
Condomínio Villa-
ge Azaléia. Com 3 
dorm., 1 vaga p/ carro 
e área de lazer. Tratar 
com proprietário (19) 
99127- 1799
Vende-se ou Tro-
ca-se apartamento 
Villa Felicità. Fren-
te ao Parque Eco-
lógico - com móveis 
planejados, ar con-
dicionado, 2 vagas 
na garagem . Lazer 
completo . 84m². Va-
lor: R$490.000,00. 
F.: (19) 99622-7901. 
Direto c/ proprietário
Vendo ou Alugo 
apar tamento  no 
condomínio Bosque 
dos Indaiás - com 2 
dormitórios, sala em 
L, garagem coberta. 
Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250
Le Jardin - Aparta-
mento frente ao Par-
que Ecológico, sol da 
manhã nos 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
duas vagas na gara-
gem, amplo salão de 
festa, salão de jogos, 
quioske, piscinas adu-
tos e infantil, lugar mais 
nobre da cidade 87m² 
de área útil, 10º an-
dar. 15% de desconto 
comparado ao valor 
da construtora ou per-
muta de 50% do valor 
total (Valor da constru-
tora R$640.000). F.:  
99703-3734
 

Alugo apto na Praia 
Grande na Vila Gui-
lhermina à 50m da 
praia, para finais de 
semana e temporada. 
F. 99564-4054 / (19) 
3328-4766

A l u g o  A p t o  n o 
Centro de Indaia-
tuba- Edifício Ana 
Lúcia, na Rua Cinco 
de Julho, 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala 
ampla 2 ambientes 
com sacada, cozinha, 
área de serviço com 
WC empregada, WC 
social, área útil 120 
m² , 2 vagas cober-
tas, aquecedor à gás 
central, portaria 24 
horas com seguran-
ça. Não é permitido 
animais. R$ 1.600,00 
isento de condomínio, 
água e IPTU. Fones: 
(19)3875-4297/ What-
sapp (19)997252157.

 
Chácara Vale do Sol 
- Casa Avarandada 
– 2 dormitórios, sala, 
cozinha americana, 
WC fem e mas, pis-
cina, churrasqueira, 
murado e gramado 
R$510.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diver-
sas árvores frutíferas, 
playground , a 12 km 
do centro,  R$390.000 
aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sitio Estrada Mato 
Dentro  2.500. 000,00. 
F.: (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Sítio na Bahia Ven-
do/Troco por imóvel 
em Indaiatuba. 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 saba-
dos saindo de Viracopos 
em Campinas-SP. A 
propriedade esta dis-
tribuída em pastagem, 
lavoura de cacau, ou-
tras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede 
nascente com água 
boa sendo preservada 
em três locais da pro-
priedade. Documento 
ITR OK. Opções para 
plantação de feijão, 
milho, mandioca, café 
e outros. Isso em vir-
tude da boa media de 
chuvas/ano na região 
e as nascentes exis-
tentes na propriedade. 
Contato F.:(19) 98288-
1728. WhatsApp.

Jardim Montreal - Ex-
celente sobrado com 
168m2 – AT150, 3 D 
(2 suítes c/ armários, 
1 suíte c/ close), sala 
cozinha projetada com 
cook top, churrasquei-
ra, aquecimento solar, 
ar condicionado, por-
celanatos especiais, 
granitos, tetos traba-
lhados, esquadrias em 
alumínio, muitas toma-
das e muita iluminação  
ampla e bela escada 
mais, garagem coberta 
e jardim. R$680.000,00 
estuda financiamento. 
Localização especial 
19-9.97519921. creci 
65362.
Vendo casa e salão 
bairro Costa e Sil-
va, 02 dormitórios, 
sala, cozinha, quintal 
e garagem p/ 01 carro 
com salão comercial, 
em cima edícula com 
terraço, churrasquei-
ra e dois cômodos. 
Terreno 180m². Valor 
R$400.000,00. Alu-
gada com renda de 
R$1.500,00 mensaias. 
Contato F.:(19) 98288-
1728
 OPORTUNIDADE! 
J D . L A G U N A  E M 
SALTO-SP. Casa de 
02 dormitórios, sendo 
um suíte, sala/cozi-
nha americana, wc, 
garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em 
lote de180m2 + uma 
chácara de 100m2 (SÓ 
TERRENO) no bairro 
pedregulho em Indaia-
tuba-SP. troca-se por 
casa em Indaiatuba de 
menor ou igual valor. 
Base: R$310.000, 00. 
Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! JARDIM 
MORADA DO SOL. 
Rua:77, próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de fevereiro por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suíte, gara-
gem, bom acabamen-
to 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 
dormitórios (01 suí-
te) sala- cozinha –wc 
social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. 
Oportunidade úni-
ca! Em oferta para o 
mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 por ape-
nas: R$265.000,00, 
ou terreno no negócio. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!

JARDIM ADRIANA 
- Excelente casa em 
dois pavimentos, sen-
do no pav superior: 02 
dormitórios (01 suíte) 
wc social, sacada com 
porta balcão com vista 
para o Parque Ecoló-
gico 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 oferta durante o 
mês de fevereiro por 
R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no 
negócio.
O P R T U N I D A D E ! 
JARDIM ITAMARA-
CÁ - 02 dormitórios 
(01 suíte) wc social, 
sala, cozinha, gara-
gem com portão ele-
tronico,110m² de área 
construída, em lote 
de 133m² documen-
tos em ordem para fi-
nanciamento. Apenas 
R$255.000,00 aceita 
terreno e carro. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra!
Jardim Itamaracá 
Vendo/Troco - Casa 
com 123metros de 
área contruída, em 
terreno de 400 me-
tros, com 2 dormitó-
rios, sendo uma suí-
te 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 per-
muta por casa de me-
nor valor, nos bairros: 
Maria Helena, Jardim 
Aquario, Cidade Nova 
I e II. O imóvel encon-
tra-se em perfeito es-
tado de conservação, 
não necessitando de 
gasto com pinturas e 
outros serviços. Valor: 
R$750.000,00. Conta-
to direto c/ proprietário 
F.: (19) 3875-0667. 
Doc: OK
Vendo casa no Jar-
dim Oliveira Camar-
go - sala, cozinha, 
2 quartos, lavande-
r ia  separada nos 
fundos e garagem. 
Aceito financiamen-
to pela caixa . Valor 
R$195.000,00. F.:(19) 
3835-1210 / 3834-
8020 / (19) 98316-
2829 WhatsApp
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VE N D O  J A R D I M 
LAGUNA - Terre-
no de 302m² pla-
nos. Aceito veiculo 
c/ parte pagamento. 
R$190.000,00. Direto 
com proprietário F.: 
(19) 98282-9020. 
O p o r t u n i d a d e . 
Cond. Maria Dulce 
- Terreno de 300m². 
Ót ima topograf ia. 
Fone: (19) 99166-
8272 – (19) 98333-
5694
Vendo terreno Jar-
dim Regina. Ótima 
topograf ia 250m². 
Valor R$195.000,00 
Tratar F.: (19) 99774-
4452.
Terreno no Con-
dominio  Residen-
cial 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 quitado. F.:19-
98128-7316.
Vende-se terreno no 
condomínio Vista 
Verde 175m². Próxi-
mo a portaria. Tratar 
com proprietário. F.: 
(19) 99792-1440 / 
(19) 99774-3834
Jardim Bréscia - 
Oportunidade úni-
ca, TERRENO com 
200m2, plano, na 
quadra A, com es-
cr i tura e registro, 
R$165.000,00. Dis-
cute-se proposta. 19-
9.97519921. 
Vendo/ Troco : Ter-
reno de 300 m² pla-
no, melhor local Jd. 
Esplanada I à 50 me-
tros da Av. Parque 
Ecológico, 5 minutos 
do centro, próximo 
ao colégio Objetivo 
e o novo Sumerbol, 
padaria Suiça e Gia-
ninni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito ter-
reno de menor valor 
em loteamento aber-
to. Doc. OK. F.: (19) 
98288-1728 (whatsa-
pp) / (19) 3875-2860 
- Valor R$ 235.000,00 
(tratar com proprie-
tário)
P A R Q U E  S Ã O 
LOURENÇO (ÚNI-
C O  L O T E  N A 
R U A )  1 5 0 M 2  – 
R$1060,00P/ M2 - 
ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 
3935-3294. 

JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSI-
MO – R$1.100,00 P/ 
M2 - F.:(19) 99762-
7997 /  (19) 3935-
3294
Vende-se terreno na 
Vila Suiça todo mun-
do 12 X 25 metros. 
Valor R$235.000,00. 
Tratar com proprie-
tário F.: (19) 98324-
3243
Vende-se 2 terrenos 
juntos de esquina no 
Jardim Esplanada II. 
Tratar com proprie-
tário pelo Fone: (19) 
3875-0801
 

Vende-se padaria 
no Centro.  Tratar 
com Isabel F.: (19) 
98439-0774
Galpão Industrial 
Vitór ia Mart ini  – 
770 A/T e 375 A/C. 
R$4.500,00 Fone: 
(19) 98333-5694 – 
(19) 99166-8272
V e n d o  s o b r a d o 
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  pon to 
– Jd.Regina. Sa-
lão odontológico 
- 40m² mobiliado, 2 
banheiros e gara-
gem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: 
(19) 99778-4336
Sala nova 39m2, 
2WC, 1 vaga na ga-
ragem, situado no 
torre medical. Direto 
com o proprietário. 
Tel .  (19)  9 8239-
4260
 

Vende-se filhote de 
Maltes - Femias e 
Macho micro, vaci-
nado. 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 cabelei-
reiro, manicure, ma-
quiagem, depilação 
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, informáti-
ca, rotinas administra-
tivas e logística. Infor-
me a senha J46 para 
receber desconto 
especial! Ligue: (19) 
3318-4441 /Whats 
98965-8498
Vendo tapete de vá-
rios tamanhos semi-
-novos a partir de R$ 
50,00. (19) F.: 3834-
1367 (19) 9648-9124 
Dona Jandira
Vendo TV SONY 36 
polegadas R$ 250,00 
Entrar em contato (19) 
98355-9959
Vendo ar condicio-
nado, marca Consul 
12.000 ptu. Valor R$ 
1.000,00 Entrar em 
contato (19) 98355-
9959
Vendo  1  f reezer 
vertical R$ 300,00. 
PORTAO 1,80X3- 
$400,00. MÁQUINA 
DE RECARREGAR 
C A R T U C H O  R $ 
300,00 E JOGO DE 
CORREMAO 12M DE 
ALUMINIO SEMINO-
VO - (19) 3935-1633
Desejo comprar cris-
taleira antiga. Entrar 
em contato (19) 3834-
1367
Vendo cama de sol-
teiro madeira maci-
ça ótimo estado. R$ 
350,00 F.: (19) 99259-
1877 / 3017-5541
Vendo alto falante 
de carro. Valor a ne-
gocE97
V e n d o  B i c i c l e -
ta Scott Importada 
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 cartu-
cho. Valor R$400,00. 
Tratar com Sonia. F.: 
(19) 3935-1633
Vendo uma porta de 
correr de vidro 1,60m. 
Valor: R$400,00. Tra-
tar 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 
corrimão em aluminio 
para escada. Valor 
R$300,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-
1633

Vendo 3 portas de 
banheiro sem ba-
tente. Valor R$70,00 
(cada). Tratar com 
Sonia F.:(19) 3935-
1633
Vendo Vidros dian-
teira e traseira para 
carro modelo: Cor-
cel. Valor: R$150,00 
(cada) F.: (19) 3875-
7624 
Vendo DVDs raros, 
desenhos e seriados 
R$0,80 cada. F.:(19) 
99193-2917 What-
sApp
Vendo Bacia bran-
ca de banheiro nova 
R$10,00.  F. :  (19) 
99193-2917 What-
sApp
Vendo uma camera 
Tek-Pick, grava ví-
deo, som, tira foto, 
web cam nova na 
ca ixa .  R$200,00 . 
F.: (19) 99193-2917 
WhatsApp
Vendo vent i lador 
de pedestal. Valor: 
R$100,00 F.: (19) 
3834-1367 -  (19) 
996489124
V e n d o  T a m p o 
de Vidro 1,50m X 
1,50m. Vidro tempe-
rado 10mm. Valor: 
R$500,00 F.: (19) 
3875-4485 Odete
Vendo Máquina de 
costura Brilhante. Va-
lor: R$500,00 F.: (19) 
3875-4485 Odete
Vendo Estante. Va-
lor  R$150,00.  F. : 
(19) 3017-4925 / (19) 
99140-9237
Vendo comoda de 
MDF para bebe. Bri-
lhante branco. 1,62 
de  compr imen to . 
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 ca-
dence  110. F.: (19) 
3875-4575
Impressora Hp Of-
ficeJet J4660 Multi-
funcional, colorida, 
usada ,  rev i sada , 
s e m  t i n t a ,  U S B , 
R$200,00. F.: (19) 
99617-4522
Impressora MG3210 
Pixma jato de tinta, 
usada, revisada, sem 
tinta, com USB, com 
Wifi, R$150,00. F.: 
(19) 99617-4522
Impressora HP Pho-
tosmart C4480 Mul-
tifuncional jato de tin-
ta, usada, revisada, 
sem tinta, colorida, 
USB, R$180,00.  F.: 
(19) 99617-4522

I m p r e s s o r a  H P 
Officejet Pro 8600 
Multifuncional jato 
de tinta, usada, re-
visada, sem tinta, 
colorida, USB, com 
Wifi, com ethernet 
RJ45, R$350,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Impressora HP Desk-
jet 3940, usada, tinta 
no fim, em bom esta-
do, jato de tinta, colori-
da, USB, R$70,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Impressora  mul -
t i funcional jato de 
tinta HP Photosmart 
C4280 sem t in ta , 
c o l o r i d a ,  u s a d a 
e  rev isada,  USB, 
R$150,00.  F.: (19) 
99617-4522
Impressora matri-
cial Epson LX-300 
com cabo parale-
lo, 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,  W in7 , 
usado, revisado ok, 
R$250,00.  F.: (19) 
99617-4522
CPU AMD Sempron 
2,2GHz, 2GB RAM, 
HD 40GB,  L inux , 
usado, revisado ok, 
R$100,00.  F.: (19) 
99617-4522
Moni tor  LG F la -
t ron  L1742S,  17 
pol, usado, ok, te-
clado e mouse PS2, 
R$250,00.  F.: (19) 
99617-4522
Vendo Micro-ondas 
C o n s u l  e s p e l h a -
do de inox.  Valor 
R$130,00. F.: (19) 
3875-7624
V e n d o  C a r r i n h o 
d e  b e b e .  V a l o r 
R$80,00.  F. :  (19) 
3875-7624
Vendo sofas 2 e 3 
lugares bom estado 
R$400,00. F.: (19) 
3875-4737 /  (19) 
99380-5379
Vendo escr ivan i -
nha nova sem uso 
R$350,00. F.: (19) 
3875-4737 /  (19) 
99380-5379
V e n d o  R a c k 
n o v o  2 , 0  m e t r o 
R$400,00.F.:  (19) 
3875-4737 /  (19) 
99380-5379
Vendo estabi l iza -
d o r e s  R $ 4 0 0 , 0 0 
(Cada). Cabos com 3 
pinos, caixas de som 
para computadores, 
teclados e mouses. 
Preço Imperdível. F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379 

 
Vendo Carro Etios 
HBXLS 1.5 Comple-
to Modelo 2018 Cor: 
Branca Kilometragem: 
17.659. Valor da tabe-
la F.: (19) 38757738
 

Ofereço-me como 
motorista de van para 
viagens com cursos de 
passageiros e escola-
res. Tratar com Rosane 
F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me como pe-
dreiro, encanador, pe-
quenos reparos na cons-
trução civil e pinturas. 
98329-8580 (WHATS 
APP) Falar c/ João
Ofereço-me como 
instalador de antenas 
digitais. Valor R$50,00 
contato F.: 98970-1976
Ofereço-me como jar-
dineiro, pedreiro, en-
canador e eletricista . 
Tratar com Odair F.: 
(19) 99776-6841

Ofereço-me como 
cuidadora de ido-
sos cr ianças pes-
soas  com neces-
sidades especiais 
pré-operatório e etc 
atendimento hospi-
talar possui experi-
ência e referência 
horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como 
p a s s a d e i r a  e  l a -
vadeira de roupas 
e  como cu idado -
ra de de crianças. 
Atendo à domicílio 
ou em minha resi-
dência. Entrar em 
c o n t a t o  c o m  V a l 
(19) 99448-0082 - 
whats app
Ofereço-me como 
l impeza  e  manu -
tenção de piscinas 
e  ge ra l .  F . :  ( 19 ) 
98332-1025
Ofereço-me como 
faxineira e passa-
d o r a  d e  r o u p a s . 
Ent ra r  em conta -
to no telefone (19) 
99595- 9448
Ofereço-me como 
jardineiro roçada de 
chácaras e limpezas. 
(19) 3875-7624

Ofereço-me como 
empregada domésti-
ca. Tratar com Sonia 
F.: (19) 98265-1498 
ou (19) 98239-0199
Ofereço-me como 
Cabeleireira. Faço Es-
cova Progressiva e 
Selamento sem formol. 
A partir de R$50,00. 
Atendo na Morada do 
Sol e também a domi-
cílio. F.: (19) 99369-
5615 / (19) 3935-0499
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos 
pessoas com neces-
sidades especiais 
enfermos e etc aten-
dimento Residencial e 
hospitalar possuo ex-
periência e referência 
tratar com Talita (19) 
98869 -4313
Ofereço-me como 
motorista particular, 
passageiros particu-
lar. Tratar com Ro-
sane. F.: (19) 99710-
4661
Ofereço-me como 
consertos de maquina 
de costura industrial 
(Máquina reta duas 
agulhas, travete, ga-
loneira e interlock) F.: 
(19) 99212-1731 
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AUXILIAR DE LIMPEZA – 
Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos e aos 
finais de semana.
AUXILIAR DE SERVIÇOS GE-
RAIS – Experiência em corte 
de grama, limpeza de piscinas 
e pequenos reparos (elétricos, 
hidráulicos e pintura). Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
para trabalhar em escala.
ANALISTA DE PROCESSO 
DE USINAGEM - Superior em 
Engenharia Mecânica / Produ-
ção / Tecnólogo em Processos 
ou Técnico. Experiência em 
programação / preparação tor-
no CNC e Centro de Usinagem. 
Conhecimento em desenho 
mecânico e metrologia, co-
nhecer software Solid Edge ou 
similares. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.
CONSULTOR (A) COMER-
CIAL DE RECURSOS HUMA-
NOS – Experiência na área de 
vendas no Ramo de Agência 
de empregos ou Terceirização. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CNH B. Irá dirigir os carros da 
empresa.
ESTAGIÁRIO (A) RECURSOS 
HUMANOS – Cursando supe-
rior. Residir em Indaiatuba.
FERRAMENTEIRO – Expe-
riência em ferramentaria de 
moldes plásticos. Para traba-
lhar em empresa Multinacional 
na cidade de Monte Mor.
LIDER DE LIMPEZA – Experi-
ência na função. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em 
escalas de trabalho. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
MANDRILHADOR – Experi-
ência na função. Residir em 
Indaiatuba.
OPERADOR DE TORNO 
CNC – Experiência na função. 
Curso de Metrologia e Leitura 
e Interpretação de desenho. 
Residir em Indaiatuba ou Salto. 
Disponibilidade de horário. 
OPERADOR DE MÁQUINA 
– Ensino médio completo. 
Conhecimentos em metrologia 
e Leitura e Interpretação de de-
senho. Experiência em operar 
fresa, furadeira e torno CNC. 
Residir em Indaiatuba.
PORTEIRO – Experiência na 
função. Ensino médio. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade 
de horário.
RETIFICADOR – Experiência 
na função. Residir em Indaia-
tuba.
SOLDADOR – Ensino médio 
completo. Experiência em Sol-
da 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 completo. Co-
nhecimentos com Informática. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.
ZELADOR – Ensino funda-
mental. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.

RUA: XV DE NOVEMBRO, 
1084 – CENTRO - ENVIE SEU 

CURRÍCULO PELO 
selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 

3835-5215

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 
38943369 

maisemprego.mte.gov.br
Horário de atendimentos de 
Segunda a Sexta-feira das 

07h00 as 15h45. 
Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

Vagas on-line, sujeitas a alterações a 
qualquer momento. Para saber a em-
presa e dados da vaga comparecer 
ao Pat com todos os documentos.

Analista de logística(LI-
DER- CNH B)

Analista de Recursos 
Humanos

Assistente de logística 
de transporte(Operador 
de Logística – CNH B )

Atendente balconista

Auxiliar de estoque

Auxiliar de manutenção 
predial

Balconista de açougue

Chapista de lanchonete

Chefe de serviço de lim-
peza

Empregado doméstico 
diarista

Garçom

Jardineiro

Manicure

Manobrista

Mecânico de auto em 
geral

Mecânico eletricista de 
Autos

Motorista de caminhão-
-guincho pesado com 
munk

Motorista de ônibus ur-
bano

Operador de máquinas 
de construção civi l  e 
mineração

Operador de prensa

Operador de telemarke-
ting ativo

Pedreiro

Porteiro

Recepcionista de hotel

Supervisor de operações 
logísticas ( CNH B)

Supervisor de seção de 
serviços gerais

Técnico de enfermagem

Técnico de refrigeração 
(instalação)

Técnico mecânico

Vendedor 

EMPREGOS

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

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

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

ASSISTENTE DE DEPTO 
PESSOAL (8516): 

ASSISTENTE FISCAL 
CONTÁBIL (8575): 

ASSISTENTE LOGÍSTICO 
(8590): 

ASSISTENTE TÉCNICO 
DE MANUTENÇÃO (8484): 

ASSISTENTE DE VENDAS 
(8556): 

AUXILIAR DE ALMOXARI-
FADO (8592): 

AUXILIAR DE DEPTO PES-
SOAL (8588): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8528): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8568): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8582): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8587): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8595): 

AUXILIAR DE RECURSOS 
HUMANOS (8593): 

DESENHISTA MECÂNICO 
(8597): 

ELETROMECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO (8580): 

ESTAGIÁRIO ADMINIS-
TRATIVO (8570): 

ESTÁGIO EM MECATRÔ-
NICA (8567): 

GERENTE DE LOJA 
(8453): 

INSPETOR DE QUAL. DE 
CABOS ÓPTICOS (8589): 

LÍDER DE PRODUÇÃO 
JÚNIOR (8579): 

LIDER DE USINAGEM 
(8591): 

OPERADOR DE TORNO 
CNC (8571): 

PORTEIRO/ AGENTE DE 
SEGURANÇA (8560): 

TÉCNICO ELETRÔNICO 
(8596): 

TECNICO EM PLASTICO 
(8564): 

TECNICO EM SEGURAN-
CA DO TRABALHO (8594): 

Interessados entrar 
 www.skalaempregos.com.br 
e selecionar a vaga para 

se candidatar.
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