
CIRCUITO

Sesc reúne atrações gratuitas 

Vendas de 
Páscoa deve 
crescer neste ano

Venda de 
veículos cresce 
no Brasil

OTIMISMO

EMPLACAMENTO

A Páscoa terá, este 
ano, a terceira alta con-
secutiva nas vendas do 
varejo, de acordo com a 
Associação Paulista de 
Supermercados (APAS).

A Fenabrave divulgou 
o desempenho dos em-
placamentos de veículos no 
mês de março e do acumu-
lado do primeiro trimestre 
de 2019 em todo o país. 

Com uma programação completa, que aborda várias linguagens artísticas, o 
Circuito Sesc de Artes volta a Indaiatuba amanhã (13), com diversas apre-
sentações na Concha Acústica do Parque Ecológico.
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PAULA POLTRONIX 

P. A11

Acontece neste sábado (13), das 8h às 13h, o primeiro plantão em 2019 do Cartório Eleitoral da 211ª 
Zona Eleitoral, de Indaiatuba, para a realização do cadastramento biométrico obrigatório. 

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Formação 
profissional 
ocorre no dia 23

TREINAMENTO

A Factor Humano ini-
cia no próximo dia 23 a 
9ª edição do Programa de 
Treinamento de Formação 
Profissional Analista de 
Recursos Humanos.
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Pescados e Frutos do Mar de 
qualidade é na Indaiá Pescados

ESPECIAL

Impulsionado pela tradição religiosa, muitas pessoas 
não comem carne vermelha ou frango na Sexta-feira 
Santa. Por isso não há momento mais propício para 
comer peixes ou frutos do mar.
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Cartório realiza plantão 
para cadastro biométrico

IR Solidário 
continua com os 
atendimentos 

Padre capota carro 
na Presidente 
Kennedy

Amigas Solidárias 
proporcionam dia 
de Princesa

UNIMAX

ACIDENTE

SOLIDARIEDADE

Continua em anda-
mento a 8ª edição do IR 
Solidário da UniMAX. O 
projeto é uma iniciativa 
sociocultural do curso de 
Ciências Contábeis.

No domingo (07) um 
padre se envolveu em um 
acidente de trânsito entre as 
avenidas Ademar de Barros 
e Presidente Kennedy.

O grupo Amigas 
Solidárias, proporcionaram 
no dia 1º de março um dia es-
pecial para Sirlei Lorençon.
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Traficante é preso pelo COI 
após denúncia 

FLAGRANTE

O Centro de Operações e Inteligência da Guarda 
Civil, recebeu a informação de que existiam alguns 
indivíduos realizando o tráfico de drogas no bloco 
amarelo do CDHU. P. A10

Páscoa Kids acontece domingo
YÁZIGI

P. A7

Brasil não terá 
horário de 
verão em 2019

ECONOMIA

Para a alegria de uns 
e tristeza de outros, em 
2019 não haverá horário de 
verão. Foi o que afirmou o 
presidente Jair Bolsonaro.

P. A4

Categorias de 
base estreiam 
com vitória

PRIMAVERA

No sábado (6) as cat-
egorias sub-15 e sub-17 
jogaram em Indaiatuba, 
dando o ponta pé inicial no 
Campeonato Paulista.

P. A8



Editorial
Horário de verão é útil?

Artigo

O horário de verão foi criado com a ideia 
de aproveitar melhor a luz do dia e, com isso, 
economizar energia para iluminar as ruas e as 
residências. Conforme o Wikipédia, a primei-
ra vez que o horário de verão foi efetivamente 
decretado foi em 1916, pela Alemanha, para 
economizar carvão após a primeira guerra 
mundial. Neste caso pode-se questionar a 
utilidade do horário de verão agora, 103 anos 
depois, já que o mundo moderno não usa a 
energia apenas para iluminação.

A era industrial mudou o jeito de viver 
das pessoas. Passou a ter horário para entrar 
e para sair. Iam trabalhar, faça chuva ou faça 
sol. A iluminação na maioria do século XX 
era limitada. As indústrias tinham grandes 
janelas e usavam muito a iluminação natural. 
Não havia ar-condicionado para confortar 
os trabalhadores no maior tempo do século 
passado. 

Entre os brasileiros, uns comemoram ter 
uma hora a mais de sol por dia, enquanto 
outros reclamam da imposição de adaptar 
a rotina duas vezes ao ano - sabe-se que o 
corpo humano leva ao menos 14 dias para 
se acostumar com o horário de verão e, en-
quanto isso não ocorre, problemas como falta 
de atenção, de memória e sono fragmentado 
podem ocorrer.

No mundo, o horário diferenciado é ado-
tado em 70 países - atingindo cerca de um 
quarto da população mundial. No Brasil, foi 
usado pela primeira vez no Brasil durante a 
gestão de Getúlio Vargas, em 1931 e 1932, 
mas só passou a ser adotado sem interrupções 
a partir de 1985, sendo regulamentado por 
decreto-lei apenas em 2008, no governo Luiz 
Inácio Lula da Silva.

PAT tem 140 vagas para motorista 
carreteiro

Observatório e Unicamp 
promovem Noite do Telescópio

O PAT de Valinhos está com 140 vagas 
para motorista carreteiro, com exigência de 
CNH E. A entrevista está agendada para 
dia 18 (quinta-feira), das 9h às 16h, no 
próprio PAT. É preciso buscar antes uma 
carta de encaminhamento. Para a vaga 
de motorista está previsto salário de 
acordo com o mercado de trabalho e um 
pacote de benefícios, que será divulgado 
pela empresa contratante no dia da entrevista. 
Mais informações (19) 3849-7187.

O Observatório Municipal de Campinas 
Jean Nicolini estará aberto, excepcional-
mente neste sábado (13), das 17h às 

22h30, para a “Noite do Telescópio”, 
realizada em parceria com a Unicamp.  
Os ingressos custam R$ 10 e R$ 5. 
Para participar da atividade, o público 

deverá levar seu telescópio. 
O Observatório Jean Nicolini está 

localizado na Estrada do Capricórnio, s/n, 
no distrito de Joaquim Egídio, em Campinas.

12/04- Sexta-feira 14/04 - Domingo13/04 - Sábado 15/04 - Segunda

Mínima: 20°
Máxima: 30°

Mínima: 21°
Máxima: 31°

Mínima: 22°
Máxima: 31°

Mínima: 22°
Máxima: 32°

Joice Teixeira - contato@factorhumano.com.br
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Entusiasmo & Autoconfiança

Durma em um legítimo Colchão Fisiomag

Praticar relações interpessoais significa muito mais do que estabelecermos ou mantermos contato com outros indivíduos.
Significa estarmos condicionados nessas nossas relações por uma atitude, um estado de espírito ou uma maneira de ver as coisas 

que nos permitam compreender as pessoas, respeitando a sua personalidade.
Se existem duas características marcantes e comuns nas pessoas de sucesso, são sem dúvida o entusiasmo e a autoconfiança.
Ter autoconfiança é acima de tudo acreditar em si próprio e no poder de realizar, aliada à uma grande capacidade de superação de 

problemas e imprevistos.
O entusiasmo, é combustível natural da determinação. O entusiasmo é fator determinante para nossas conquistas.
Enquanto a autoconfiança nos deixa seguros de si, o entusiasmo nos impulsiona 
para irmos adiante, com obstinação e eloquência.
A autoconfiança permite que você sonhe e acredite que é capaz de realiza-lo.
O entusiasmo te motiva a correr atrás dos resultados e realização de seus sonhos.
Viver com entusiasmo é viver com o combustível necessário para não desanimar 
e ir adiante apesar das intempéries que a vida nos apresenta.

com Magnético e Infravermelho
 
Acorde com disposição para 
VIVER MELHOR, sem dores e com saúde!!!!
 
*Promoção Imperdível* 
Colchão Casal Padrão 
(10 vezes de R$ 240,00)   
Também temos colchões com Vibroterapia! 
Fabricamos todas as medidas!! 
Fábrica em Indaiatuba!! 
Entre em contato conosco (19) 3834-7737



OBRA
Prefeitura lança PCM para pavimentação de ruas da zona norte 

Eleitores de Indaiatuba poderão realizar cadastramento neste sábado, das 8h às 13h
AGÊNCIA BRASIL

Cartório realiza plantão para biometria

Eleitores que não comparecerem ao Cartório até prazo final terão seus títulos cancelados

FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A3

A Prefeitura de In-
daiatuba, por meio da 
Secretaria de Obras e 
Vias Públicas, fez o lan-
çamento do PCM (Plano 
Comunitário de Melho-
rias) de asfalto de 21 
loteamentos localizados 
na zona norte da cidade. 
O projeto foi apresen-
tado aos proprietários 
de imóveis da região 
durante reunião realizada 
terça-feira (02), no Cen-
tro Esportivo do Jardim 
Carlos Aldrovandi. Para 
a obra será necessário 
a adesão de 70% dos 
moradores. Os interes-
sados em aderir ao Plano 
precisam assinar a carta 
de intenção que já está 
disponibilizada no aten-
dimento da Secretaria da 
Fazenda, localizada no 
Paço Municipal, até o dia 
6 de maio. O atendimento 
é das 8h às 17h.

Pelo projeto desen-
volvido pela Secretaria 
de Obras, a pavimentação 
asfáltica dos loteamen-
tos envolverá mais de 
17.500 metros lineares 

de galerias pluviais e 194 
mil metros quadrados de 
asfalto. A obra contem-
plará os serviços de ter-
raplenagem, drenagem 
de águas pluviais, guias 
e sarjetas, pavimentação 
asfáltica e sinalização.

Quem compareceu ao 
encontro teve a oportuni-
dade de já assinar a carta 
de intenção para a obra 
no local. É importante es-
clarecer que a declaração 
tem o caráter de pesquisa, 
afim de apontar o percen-
tual de interessados, e 
não obriga o proprietário 
contratar ou aderir ao 
PCM neste momento. 
Caso for constatado 70% 
de adesão quando essa 
pesquisa for concluída, 
um novo levantamento 
dentro da área de abran-
gência do plano deverá 
ser formalizado com os 
proprietários dos imó-
veis. Esse levantamento 
será feito diretamente 
com a empresa vencedora 
da licitação que poste-
riormente será aberta pela 
Prefeitura Municipal para 

implantação do Plano e 
execução das obras.

O PCM da zona norte 
da cidade beneficiará 
2.317 imóveis divididos 

Acontece neste 
sábado (13), das 
8h às 13h, o pri-

meiro plantão em 2019 
do Cartório Eleitoral da 
211ª Zona Eleitoral, de 
Indaiatuba, para a reali-
zação do cadastramento 
biométrico obrigatório. 
Os plantões são deter-
minados pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP) e 
serão realizados uma vez 
ao mês, até o encerra-
mento do prazo em 19 
de dezembro deste ano. 
Vale lembrar que o ca-
dastramento é obrigatório 
para eleitores inscritos 
no município até 31 de 
agosto de 2015.

Segundo Lilian Dal-
va Silva de Lima, chefe 
do Cartório Eleitoral da 
211ª Zona Eleitoral, até 
o momento 22,84% dos 
mais de 160 mil eleitores 

da cidade já fizeram o 
cadastramento biométri-
co. “Este número precisa 
aumentar, por isso reali-
zaremos o plantão neste 
sábado, das 8h às 13h, 
conforme determinado 
pelo TRE-SP”, afirma. 

Todos os eleitores 
serão atendidos, mas re-
comenda-se sempre o 
agendamento prévio por 
meio do site do TRE-SP 
(www.tre-sp.jus.br). Para 
fazer o cadastramento 
biométrico, o eleitor deve 
apresentar documento 
oficial de identificação, 
comprovante de resi-
dência recente e título 
eleitoral, se tiver.

“Estes plantões se-
rão realizados uma vez 
ao mês, conforme deter-
minação do TRE-SP. É 
importante os eleitores 
acompanharem essa agen-
da ou entrarem em contato 
com o cartório eleitoral 
para não perderem o pra-

zo”, ressalta a chefe do 
Cartório Eleitoral.

Restrições
Os eleitores que não 
comparecerem ao Cartó-
rio Eleitoral até o prazo 
final terão seus títulos 
cancelados, o que im-

pede a participação nas 
eleições, a obtenção de 
empréstimos em bancos 
oficiais, a inscrição em 
concursos públicos, a 
emissão de passaporte 
e a de CPF (Cadastro 
de Pessoa Física), entre 
outras restrições.

No total, eleitores de 
478 municípios devem 
realizar o procedimen-
to, sendo 26 cidades da 
região de Campinas, 
incluindo Indaiatuba. 
A meta do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE) é 
concluir a operação em 

todo o país até 2022. 
Além de Indaiatuba, 

o cadastramento na re-
gião de Campinas será 
obrigatório em Águas 
de Lindoia, Amparo, 
Artur Nogueira, Espírito 
Santo do Pinhal, Estiva 
Gerbi, Holambra, Hor-
tolândia, Itapira, Jagua-
riúna, Lindoia, Mogi 
Guaçu, Mogi Mirim, 
Monte Alegre do Sul, 
Monte Mor, Morungaba, 
Paulínia, Pedra Bela, 
Pedreira, Pinhalzinho, 
Santo Antônio de Pos-
se, Santo Antônio do 
Jardim, Serra Negra, So-
corro, Tuiuti e Valinhos.

O Cartório Eleitoral 
da 211ª Zona Eleitoral, 
em Indaiatuba, atende 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 12h às 18h, e 
está localizado na Rua 
Treze de Maio,  834 
(Centro). Mais informa-
ções pelo telefone (19) 
3834-6378.

em 21 loteamentos: Par-
que Presidente; Recreio 
Campestre Viracopos 
Glebas 1, 2 e 3; Recreio 
Campestre Aldrovandia; 

Aldrovandia Gleba 2; 
Parque das Bandeiras 
glebas 1 e 2; Recreio 
Campestre Internacional 
Viracopos Glebas 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 9 e 10; Chácaras 
Viracopos; Morro Torto; 
Parque Aristocrático de 
Viracopos e Parque Na-
cional de Viracopos.
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Brasil não terá horário de verão em 2019
Presidente Jair Bolsonaro (PSL) justificou a pouca efetividade na economia energética
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Para a alegria de uns 
e tristeza de outros, 
em 2019 não have-

rá horário de verão. Foi o 
que afirmou o presidente 
Jair Bolsonaro no último 
dia 5, justificando a deci-
são pela pouca efetividade 
na economia energética.

De acordo com o pre-
sidente, o ministro de 
Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, demonstrou 
um parecer 100% favorá-
vel ao fim do horário de 
verão. “No parecer dele 
[ministro], [o horário de 
verão] não causa econo-
mia [de energia] para nós 
e mexe no teu relógio 
biológico, então atrapalha 
a economia, em parte. E 
só temos o que ganhar, no 
meu entender, mantendo 
o horário como está”, dis-
se Bolsonaro, logo após 
participar da inauguração 
do espaço de atendimento 
da Ouvidoria da Presi-

dência da República, no 
Palácio do Planalto.

No ano passado, es-
tudos da Secretaria de 
Energia Elétrica (SEE), 
do Ministério de Minas e 
Energia (MME), em par-
ceria com o Operador Na-
cional do Sistema Elétrico 
(ONS), apontaram que 
em termos de economia 
de energia, a medida não 
tem sido mesmo eficiente, 
já que os resultados alcan-
çados foram próximos à 
“neutralidade”. 

2018/2019
De acordo com a CPFL 
Piratininga a redução no 
consumo de energia elé-
trica durante os 105 dias 
de vigor do horário de ve-
rão gerou uma economia 
de 64,7 mil MWh nos 679 
municípios de sua área de 
concessão nos Estados de 
São Paulo e Rio Grande 
do Sul, volume suficiente 
para abastecer 27 mil 
residências pelo período 
de um ano. 

Para efeito de compa-
ração, esse montante seria 
suficiente para abastecer 
por quatro dias a cidade 
de Campinas, por 12 dias 
São José do Rio Preto, por 
oito dias Ribeirão Preto, 
por 28 dias Marília, ou 
por 17 dias Bauru. Em 
Indaiatuba a economia 
gerada durante o horário 
especial poderia abastecer 
a cidade durante 2 dias. 

De acordo com o di-
retor de Distribuição da 
CPFL Energia, Thiago 
Freire Guth, os resultados 
mostram que a adoção do 
horário de verão é capaz 
de melhorar o aprovei-
tamento da luz natural 
e de reduzir o consumo 
de energia elétrica, espe-
cialmente a demanda no 
horário de pico, das 18 às 
21 horas. Para o execu-
tivo, o deslocamento do 
horário oficial em uma 
hora, principal objetivo do 
horário especial, contribui 
para mitigar os riscos de 
sobrecarga no sistema 

elétrico, no momento em 
que é mais demandado.

Histórico 
A medida foi adotada pela 
primeira vez no Brasil em 
1931, mas de forma conse-
cutiva, acontece há 28 anos. 

Os estados que adotam a 
medida são: Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, 
Paraná, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Espírito Santo, 
Minas Gerais, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do 
Sul e Distrito Federal. Em 

8 de dezembro de 2008, foi 
assinado pelo então presi-
dente Luis Inácio Lula da 
Silva o decreto de número 
6.558, que estabelece os 
padrões para as futuras 
horas de verão em parte do 
território nacional. 

Em Indaiatuba, total de economia gerada poderia abastecer cidade pelo período de dois dias

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL
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A Federação Na-
cional da Dis-
t r i b u i ç ã o  d e 

Veículos Automotores 
(Fenabrave) divulgou, na 
última semana, o desem-
penho dos emplacamen-
tos de veículos no mês de 
março e do acumulado 
do primeiro trimestre 
de 2019 em todo o país. 
Em Indaiatuba, segundo 
dados da entidade, foram 
vendidos 1.709 veículos 
nos primeiros 90 dias do 
ano, ou seja, cerca de 19 
veículos por dia. 

De acordo com o 
levantamento da Fena-
brave, em março, foram 
licenciados 305.549 ve-
ículos, considerando 
automóveis, comerciais 
leves, caminhões, ôni-
bus, motocicletas, im-
plementos rodoviários 
e outros veículos, o que 
reflete alta de 3,26% 
na comparação com fe-
vereiro, quando foram 

Venda de veículos cresce no Brasil
Segundo Fenabrave, em Indaiatuba foram negociados 1.709 veículos nos primeiros três meses de 2019
FÁBIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br

emplacadas 295.905 
unidades. Já na compa-
ração com os 298.620 
veículos licenciados em 
março do ano passado, 
o avanço foi de 2,32%.

No primeiro trimes-
tre de 2019, o mercado 
acumulou 904.760 uni-
dades emplacadas, o 
que representa 13,42% 
acima do total registra-
do no mesmo período do 
ano passado. Os dados 

da Fenabrave mostram 
que os l icenciamen-
tos de automóveis e 
comerciais leves apre-
sentaram alta de 5,11% 
em março, totalizando 
199.550 unidades, con-
tra 189.844 unidades re-
gistradas em fevereiro. 

Se comparado com 
março do ano passado, 
este resultado aponta leve 
retração de 0,25%. No 
acumulado do primeiro 

trimestre, as vendas de 
modelos desses segmen-
tos apresentaram alta de 
10,02%, ante idêntico pe-
ríodo do ano passado, tota-
lizando 580.040 unidades.

Tímido
Para Alarico Assump-
ção Júnior, presidente da 
Fenabrave, o mercado 
continua com viés de alta, 
seguindo as expectativas 
da entidade. “Conforme 

projeções divulgadas no 
início de 2019, o mercado 
deve se manter em ritmo 
de crescimento, acom-
panhando os índices de 
confiança tanto do con-
sumidor, como do empre-
sariado”, destaca. “Con-
tudo, ainda notamos que 
o consumidor está caute-
loso para assumir novos 
compromissos, aguar-
dando algumas decisões 
que podem influenciar na 
economia nacional, como 
o resultado da aprovação 
das Reformas, que devem 
ocorrer futuramente”.

Mesmo t ímido,  o 
crescimento foi confir-
mado por Glaucio Junior, 
gerente de marketing do 
Grupo Automec, que 
desde 2004 atua em In-
daiatuba. “Percebemos 
um pequeno aumento nas 
vendas nestes três primei-
ros meses do ano, prin-
cipalmente nas procuras 
pelo Onix”, ressalta. “Os 
mais procurados, no ge-
ral, são veículos com 

motor 1.4 turbo, que são 
potentes e econômicos. 
Esperamos que essa me-
lhora cresça a cada mês”. 

Em Indaiatuba, as 
vendas registraram pouca 
variação mensal, de acor-
do com dados da Fena-
brave. Em janeiro, foram 
vendidos 557 veículos, 
contra 560 de fevereiro e 
592 em março, totalizan-
do 1.709 veículos.  

Para os segmentos 
de automóveis e comer-
ciais leves, a Fenabrave 
manteve a expectativa 
de crescimento de 11% 
para o ano de 2019, com 
a soma de 2.741.716 uni-
dades. Estão mantidas, 
também, as projeções 
de vendas de caminhões 
em 15,4% num total de 
88.200 unidades. Para o 
segmento de duas rodas, 
a expectativa da entidade, 
divulgada em janeiro, 
que era de 7,3%, passa 
a ser 9,2% de avanço, 
somando 1.026.850 uni-
dades licenciadas.

No primeiro trimestre de 2019, o mercado acumulou 904.760 unidades emplacadas

AGÊNCIA BRASIL

CURSO
Treinamento de formação profissional ocorre no dia 23

A Factor Humano 
inicia no próximo dia 23 
a 9ª edição do Progra-
ma de Treinamento de 
Formação Profissional 
Analista de Recursos 
Humanos- Módulo 2 – 
Recursos Humanos. As 
aulas serão ministradas 
por Joice Teixeira, às 
terças-feiras (23 e 31/04) 
e às quintas-feiras (25 e 
02 de maio), das 19h ás 
22h com carga horária 
total de 12 horas.

O curso visa criar um 
diferencial na formação 
profissional para ofere-
cer uma variedade de 

atividades complemen-
tares. Com isso os pro-
fissionais serão capazes 
de agir nas mudanças 
contínuas do mercado, 
tendo a competência de 
construir as suas pró-
prias oportunidades, re-
quisito indispensável ao 
profissional atual.

O Curso de Analis-
ta de Recursos Huma-
nos - Módulo2, oferece 
ao aluno certificado de 
conclusão, participação 
e apostila montada por 
especialistas abordando 
temas de Recursos Hu-
manos como:  Auditoria 

Trabalhista; Cargos e 
Salários; Plano de Car-
reira; Políticas de RH; 
PPRA; PCMSO; Aper-
feiçoamento de Lide-
ranças; Sipat; Formação 
de Cipa; Recrutamento 
e Seleção; Entrevistas, 
Benefícios, Medicina 
do Trabalho e Manual 
de Integração.

Ao concluir o Mó-
dulo II o profissional 
estará apto para selecio-
nar os candidatos mais 
competentes; Descre-
ver cargos visando um 
recrutamento eficaz; 
Anunciar vagas, triagem 

de currículos, conduzir 
entrevistas; Aplicar e 
avaliar questionários 
e dinâmicas de grupo; 
Identificar e evitar os 
candidatos não qualifi-
cados; Abordar os te-
mas mais diretamente 
derivados da Psicologia 
que dizem respeito a 
expectativas e atitudes 
em relação ao trabalho, 
motivação, participa-
ção, liderança, comuni-
cação, conflito, poder, 
influência, qualificação  
e produtividade; Apli-
car um conjunto de co-
nhecimentos e técnicas 

administrativas espe-
cializadas no gerencia-
mento das relações das 
pessoas com as organi-
zações, com o objetivo 
de atingir os objetivos 
organizacionais, bem 
como proporcionar a 
satisfação e a realização 
das pessoas envolvidas.

 
Joice Teixeira
Joice Teixeira é for-
mada em Psicologia 
pela Universidade São 
Francisco, possui MBA 
em Gestão de Pessoas, 
Coach, Especialista em 
Direito Trabalhista, Pro-

fessora e Perita Judicial.
Atua na área de Re-

cursos  Humanos há 
mais de 17 anos, atual-
mente como consultora 
de Recursos Humanos 
na Factor  Humano que 
já formou centenas de 
pessoas nos Cursos de 
Formação de Analista 
de Recursos Humanos e 
ajudou diversas empre-
sas a desenvolver o seu 
bem mais precioso que 
são as pessoas.

Entre em contato e 
faça sua inscrição pelo 
e-mail contato@fac-
torhumano.com.br.



As Amigas Soli-
dárias, grupos de 
mulheres empre-

sárias, realizaram no dia 1º 
de março a transformação 
da princesa Sirlei Lorençon 
com o intuito de devolver 
à escolhida a autoestima, 
além de proporcionar um 

Princesa das Amigas Solidárias
dia especial.

A ideia de unir empre-
sárias para realizar o bem 
surgiu da empresária Ruth 
Moraes, que trouxe o pro-
jeto de Londrina para In-
daiatuba. “Eu já fazia esse 
trabalho em Londrina e tive 
vontade de dar continui-

dade aqui em Indaiatuba. 
Por isso busquei mulheres 
empresárias que tinham 
interesse em participar do 
projeto social e graças a 
Deus tive muito retorno po-
sitivo, o que proporcionou 
um dia diferente e especial 
para a nossa primeira prin-

cesa”, conta.
A empresária, Uilza 

Amaral, que ajudou Ruth a 
colocar o projeto em práti-
ca conta que sua participa-
ção foi gratificante. “Fiquei 
muito feliz em fazer o bem 
ao próximo. Acompanhei 
a Sirlei o dia todo e vi 

como ela ficou feliz com 
o resultado”, disse. “Ape-
sar do dia de princesa ter 
acabado, nós continuamos 
acompanhando a Sirlei e 
oferecendo nossa ajuda 
caso necessite”, revela.

A idealizadora ainda 
adianta que a próxima prin-

cesa terá seu dia especial 
em comemoração ao Dia 
das Mães. “Já encontramos 
a nossa próxima princesa 
Faremos mais uma mulher 
feliz”, finaliza.

Acompanhe abaixo 
como foi o dia de Princesa 
da Sirlei Lorençon.

A Princesa Sirlei iniciou o seu dia com um especial café da manhã oferecido 
pela Padaria e Confeitaria D’ Conti. Com ela estava a proprietária Claudia 
Conti, Rosa Maria Buzinara, Uilza Amaral, Ruth Moraes e Tina Martins

Após Sirlei foi para o Salão Casa S onde recebeu 
todos os cuidados de beleza com tratamento nos 
cabelos, mãos e pés, além de maquiagem

Na Vilma Modas, a Princesa Sirlei ganhou um look completo e 
contou com a ajuda de Ruth Moraes, Irene Fruet, Rosa Maria 
Buzinara e a proprietária Vilma

Depois Sirlei seguiu ao restaurante Caipirão onde ganhou um almoço completo e foi recebida 
com música e flores pelos funcionários, pela proprietária Fran, seus filhos, além da primeira 
dama Tânia Castanho

Finalizando o dia de princesa, Sirlei seguiu para um jantar especial na Estação Mosteiro onde 
foi recebida pelo proprietário Adriano Franco, integrantes do grupo Amigas Solidárias, sua 
irmã, além da Miss Indaiatuba Michelle Vale

Parte do grupo: Tina Martins, Cleide Barzan, Miss Indaiatuba Michele Valle, Shirley Rand, 
Uilza Amaral, Andrea Monteiro, Irene Fruit, Rosemary Almeida Cardoso e Ruth Moraes

O café da tarde da princesa ficou por conta da Massas e Açaí Di Trani, onde foi recebida pela 
proprietária Uilza Amaral e a idealizadora do projeto, Ruth Moraes

Porém antes do dia especial acabar, a princesa recebeu diversos presentes das Amigas Solidárias 
como cesta básica, semi joias, sessão de massagem, vale compra em açougue, óticas, tratamento 
dentário, além de valor em dinheiro

A Amigas Solidárias, grupo de mulheres empresárias, surgiu com o intuito de se solidarizar 
com mulheres que precisam ter um dia especial, devolvendo a elas a autoestima e acima de 
tudo mostrar que todas as Mulheres são lindas e tem o seu valor

(19) 98134-0066

(19) 3936-8560(19) 3825-5196(19) 3801-2463(19) 99206-8998

(19) 3875-0150 (19) 3834-6748

(19) 3875-6617 (19) 3875-7103 (19) 3834-1768 (19) 3834-4061

(19) 3016-6641 (19) 3936-2586 (19) 3894-7282 (19) 3312-2818 (19) 3394-0206 (19) 3801-5176

Nosso agradecimento especial para: Sônia Maria Dias, Rosa Maria Buzinaro , a Miss São Paulo Michele (sobrenome), Andreia Semi Jóias (19 99190-3493) e Tina Martins (19) 98112-1033
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Continua em anda-
mento, nos dias 
13, 20 e 27 de 

abril, das 12h às 20h, a 
8ª edição do IR Solidário 
da UniMAX – Centro 
Universitário Max Plan-
ck, evento que acontece 
no Shopping Jaraguá, 
localizado na Rua Quinze 
de Novembro, 1.200 - 
Centro de Indaiatuba. O 
projeto é uma iniciativa 
sociocultural do curso 
de Ciências Contábeis e 
visa a orientação sobre o 
preenchimento correto da 
declaração de IR (Impos-
to de Renda Pessoa Físi-
ca) e a conscientização 
sobre a doação de 3% do 
IR às instituições benefi-
centes do município. O 
evento é gratuito. 

Para participar, o 

IR Solidário da UniMAX continua com 
os atendimentos no Shopping Jaraguá 
Alunos e professores orientam a população, gratuitamente, sobre preenchimento do Imposto de Renda
DA REDAÇÃO
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contribuinte deve levar 
Informe de Rendimentos 
– Empresa/Bancos; Do-
cumentos de Veículos; 
Notas Fiscais - Médicos/
Dentistas/Escolas; Carnê 
de IPTU 2019; Documen-
tos de Imóveis (escritura 
e contrato) e Documentos 
pessoais como Título de 

eleitor, Comprovante de 
Endereço e CPF. Além 
de pen-drive para gravar 
a declaração, pois as mes-
mas não serão transmiti-
das nem impressas. 

Toda a ação será reali-
zada por alunos de vários 
semestres do curso de Ci-
ências Contábeis acom-

panhados pelos professo-
res da UniMAX. O pro-
jeto conta com apoio da 
Prefeitura de Indaiatuba, 
da AESCI (Associação 
das Empresas de Serviços 
Contábeis de Indaiatuba), 
da ACIAI (Associação 
Comercial, Industrial e 
Agrícola de Indaiatuba), 

do Shopping Jaraguá e 
CMDCA (Conselho Mu-
nicipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente). 

Para o coordenador 
do curso, professor João 
Barduchi, o IR Solidário 
é um projeto com inú-
meros benefícios tan-
to para a comunidade 
quanto para o estudante. 
“Além disso, o aluno de 
Ciências Contábeis pode 
colocar em prática os 
ensinamentos aprendi-
dos no curso e participar 
de uma iniciativa social 
de extrema importância 
para a população, espe-
cialmente para quem não 
tem acesso às informa-
ções detalhadas sobre a 
declaração do Imposto de 
Renda. E isso enriquece a 
formação do profissional, 
que sai com um olhar 
apurado sobre seu papel 
na sociedade”, considera. 

Quem devedeclarar 
Contribuintes que tive-
ram rendimentos aci-
ma de R$ 28.559,70 em 
2018; rendimentos não 
tributáveis acima de R$ 
40 mil; realizaram ope-
rações em bolsa de va-
lores; tiveram ganho de 
capital na venda de bens; 
tiveram renda anual rural 
acima de R$ 142.798,50; 
têm bens cujo valor ul-
trapasse R$ 300 mil; ou 
passaram a condição de 
residente no Brasil.

Neste ano, a Receita 
Federal anunciou que se 
torna obrigatório infor-
mar o CPF (Cadastro de 
Pessoa Física) de todos 
os dependentes, inde-
pendentemente da idade. 

O professor alerta 
que mesmo os contri-
buintes desempregados 
devem declarar o IR, 
caso esteja enquadrado 
nos requisitos.

O projeto é uma iniciativa sociocultural do curso de Ciências Contábeis da UniMAX

IMPRENSA UNIMAX

YÁZIGI
Primeira edição do Páscoa Kids acontece no The Hops

O The Hops Tap Hou-
se recebe neste domingo 
(14) a primeira edição do 
Páscoa Kids, a partir das 
14h, com entrada franca. 
A realização é do Yázigi.  

A escola de idiomas 
irá realizar o Cooking 
Class, no qual as crian-
ças se divertirão fazendo 
ovos de Páscoa, que serão 
entregues para a Volacc 
(Voluntárias de Apoio no 
Combate ao Câncer).

A programação conta 

com  show da banda Live 
Brazil, brincadeiras e 
dois food trucks.

Lucimara Andriani, 
do Yázigi, fala sobre o 
evento. “O Yázigi já tem 
o hábito de fabricar ovos 
de Páscoa para doar para 
entidades da cidade, e 
nesse ano planejamos 
a realização do evento 
em parceria com o The 
Hops”, conta. “Durante 
as atividades, os pro-
fessores irão trabalhar 

o idioma. As sessões 
acontecem às 15h, 17h e 
19h, e teremos no máxi-
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mo 25 crianças por aula. 
Enquanto isso, os pais 
poderão curtir a festa”.

O objetivo é misturar 
diversão e solidariedade. 
O The Hops Tap House 

está localizado na Ave-
nida Presidente Vargas, 
1.080, Vila Vitória II.
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Campeonato Atletas de 
Cristo inicia com goleadas
Goleadas marcaram primeira e segunda rodada da 19ª edição
DA REDAÇÃO
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No final do mês de 
março teve iní-
cio a 19º edição 

do Campeonato Atletas 
de Cristo 2019. Ao todo 
são 18 equipes divididas 
em dois grupos com 
nove times cada.

O grupo A é formado 
por: Batista da Morada do 
Sol que goleou por 13 x 
2 a equipe do Ministério 
da Plenitude B e lidera o 
grupo com seis pontos; 
Renascer em Cristo com 
quatro pontos, sendo uma 
vitória e um empate; 1º 
Quadrangular também 
com quatro pontos; As-
sembleia de Deus do Cam-
po Bonito e Ministério da 

Plenitude A e Comunidade 
Rhema empatados com 
três pontos ganhos e Minis-
tério Respladense, Batista 
Vida Plena e Ministério 
da Plenitude B ainda não 
pontuaram no campeonato.
No grupo B estão: As-
sembleia Deus Madureira 
que segue com 100% de 
aproveitamento com dois 
jogos e duas vitórias, outra 
equipe que está invicta é 
Assembleia de Deus Leão 
Juda; Em terceiro lugar 
está o Hangar 7 que na 
primeira rodada aplicou 
a maior goleada da com-
petição 19 x 1 em cima 
Assembleia Belém; Batista 
Água Viva, Batista do 
Povo e Bola de Neve estão 
com três pontos ganhos e 
Nazareno Central, Assem-

bleia de Deus Filadélfia e 
Assembleia de Deus Be-
lém na lanterna do grupo.
A próxima rodada promete 
pegar fogo com grandes 

jogos e a disputa pelas 
primeiras colocações nos 
grupos seguem intensa. 
Confira a rodada completa 
no nosso tabelão.

Equipe Bola de Neve venceu no último domingo o time Hangar 7

Equipe sub-17 goleou o Rio Branco e sub-15 venceu por 2 a 0

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

GIULIANO MIRANDA

TABELÃO
21º CAMPEONATO LIGA REGIONAL AIFA 2019
Rodada amanhã, dia 13, na Sol- Sol

Horário      Times  Divisão
12h50 Invictus Futsal x Zenit Futsal             3º
13h50 Unidos de Indaiá xSchalke Gril/Futshow        3º
14h40 União Z. Leste x Juventus Futsal            2º
15h30 Napoli Futsal x Tênis de Ouro             1º
16h20 Sem Chance x Schalke G./Tam. Tintas   1º
17h10 Barcemlona FutsalxBorussia/B. Academia      2º
Rodada amanhã, dia 13, no Ginásio Carlos Aldrovandi

Horário       Times  Divisão
13h50 Oros Futsal x Indaiá City Futsal             3º
14h40 Meninos.D.V/Talilas x Dudaluna  Futsal      3º
15h30 Manchesterlendas  x Clube 9 de Julho    3º
16h20 Mazolas x Otro Iskema                3º
Rodada amanhã, dia 13, no Ginásio de Esportes

Horário       Times  Divisão 
12h50 Nacional Futsal x Parque Indaiá B          3º
13h50 Belle Bras/Optica Sol x R5 Colégio Meta      2º
14h40 Parque Indaiá x Palone Tintas                  2º
15h30 Sol Sol/U. Tribuna x XII Junho              1º
16h20 Carvalhada Futsal x ML. Inf. Drog Unifarma      1º
17h10 U. Tribuna/Sol Sol X Projeto Restitui    2º
19º Copa Futsal Atletas de Cristo 2019
Rodada domingo, dia 14, no Ginásio do XII de Junho

Horários                   Times   Grupo
11h50 Renascer em Cristo x Ass. Deus C. Bonito A
12h50 Ass. Deus Filadélfia x Nazareno Central B
13h40 Comunidade Rhema x Ministério Plenitude       B 
14h30 Batista do Povo x Ass. Deus Madureira B
15h20 1ª Quadrangular x Batista Morada do Sol A
Rodada domingo, 14, na Sol- Sol

Horário          Times   Divisão
12h50 Batista Água Vivax Bola de Neve B
13h50 Minist. Resplandese x Batista Vida Plena A
14h40 Ass. de Deus Leão Juda x Ass. Deus Belém M. Sol B

PAULISTA
Categorias de base do Primavera 
estreiam com vitórias em casa

As categorias de base 
do Primavera deram o 
ponta pé inicial no Campe-
onato Paulista. No sábado 
(6) as categorias sub-15 e 
sub-17 jogaram em Indaia-
tuba contra a equipe do 
Rio Branco de Americana. 

A equipe sub-17 partiu 
para cima dos visitantes, 
criando oportunidades de 
gols. Já os visitantes se 
concentraram na defesa 
e explorava os contras 
ataques. Aos 39 minutos 
não teve jeito, em boa jo-
gada Thiago Freitas abriu 
o placar para o fantasma.

No segundo tempo 
o Rio Branco foi em 
busca do empate, mas 
não conseguiu e no final 

penalizado com segundo 
gol. O camisa 6 Richard 
marcou o segundo e de-
cretou os primeiros três 

pontos na competição.
Para quem gosta de 

bola na rede ficou sa-
tisfeito com a categoria 
sub15. Jogando um belo 
futebol os meninos do 
fantasma se impôs nos 
90 minutos e golearam 
o Rio Branco por 4 a 0.

Logo aos quatro mi-
nutos de jogo, João Vitor 
abriu placar para o Pri-
mavera, e aos 30 minutos 
Felipe aumentou. Na eta-
pa final, aos 14 minutos, 
João Pedro fez o terceiro 
e três minutos depois 
Bryam fechou o placar.

Profissional
O profissional do Pri-
mavera só volta a atuar 
em 2020. A equipe foi 
convidada pela Federação 
Paulista para participar da 
Copa Paulista desse ano, 
porém recusou o convite 
alegando falta de parceiro 
para bancar as despesas. 

Agora a comissão téc-

nica vai avaliar o elenco. 
Alguns jogadores serão 
emprestados para outras 
equipes, outros terão seus 
contratos renovados e 
alguns serão dispensados.

No Campeonato Pau-
lista a equipe ficou na nona 
posição com 21 pontos, 
ficando fora da próxima 
fase da competição.



Pescados e Frutos do Mar frescos e  
de qualidade é na Indaiá Pescados
Empresa trabalha com excelência atendendo Indaiatuba e região no varejo e atacado 

JMEDIVULGAÇÃO
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Impulsionado pela 
tradição religiosa, 
muitas pessoas não 

comem carne vermelha 
ou frango na Sexta-feira 
Santa. Por isso não há 
momento mais propício 
para comer peixes ou 
frutos do mar.

Pensando nisso, a 
Indaiá Pescados pre-
parou durante toda a 
semana religiosamente 
chamada de semana 
santa (16 a 18/04) pro-
moções incríveis  na 
compra de filé de sal-
mão, filé de Saint Peter, 
peixes inteiros, o famo-
so bacalhau salgado e 
dessalgado, camarões e 
toda a linha de frutos do 
mar. Além disso, a loja 
estará aberta em horário 
especial para atender 
seus clientes, das 9h às 
20 horas.

A Indaiá Pescados 

ainda oferece uma va-
riedade de pescados 
e frutos do mar como 
camarão rosa, lula, pol-
vo, mariscos, lombo 
cação, filé de tilápia, 
filé de merluza, pinta-
do, postas de bacalhau, 
abadejo, pescada bran-
ca, além de produtos 
exóticos como a carne 

O famoso bacalhau estará com preço incrível na semana Santa

A Indaiá Pescados está localizada na Avenida Bernadino Bonavita, 930

de jacaré. 
De acordo com o 

p rop r i e t á r io  Fe l ipe 
Meschiari o principal 
diferencial é a forma 
que os produtos são 
embalados. “Todos os 
peixes são embalados à 
vácuo mantendo assim 
a qualidade e garan-
tindo o sabor fresco 

dos produtos”, disse. 
“Prezamos pela exce-
lência e pela fidelidade 
dos nossos clientes”, 
completa.

Ainda na Indaiá Pes-
cados você encontra 
temperos, palmitos e 
vinhos. “Temos vinhos 
diferenciados que não 
são encontrados com 
facilidade no merca-
do”, conta Meschiari.

História
A Indaiá Pescados ini-
ciou suas atividades 
no município há qua-
tro anos somente como 
distribuidora atendendo 
restaurantes e super-
mercados de Indaiatu-
ba e região. “Devido 
à grande procura de 
clientes que queriam 
c o m p r a r  e m  p o u c a 
quantidade decidimos 
abrir a loja física para 
atender o varejo”, reve-

la. “No dia 1º de maio 
completamos um ano 
de loja e estamos muito 
satisfeitos com o retor-
no de nossos clientes. 
Desde então atendemos 
tanto o varejo como o 
atacado”, finaliza.

A Indaiá Pescados 
está localizada na Ave-
nida Bernadino Bonavi-
ta, 930, Jardim Regente 
(próximo ao colégio 
Polo).  Para encomen-
das e mais informa-
ções sobre atacado falar 

com Felipe (19) 99413-
7782. Para encomendas 
no varejo e conhecer 
mais sobre os produtos 
falar com Gabriel (19) 
99118-7783 ou Mônica 
(19) 98971-7620.

A Indaiá Pescado 
funciona de terça-feira 
ao sábado, das 9h às 
18h, e aos domingos, 
das 9h às 13h. Curta a 
rede social facebook.
com/IndaiaPescados/ 
e fique por dentro das 
novidades e promoções.



Homens são presos após furto
Objetos roubados foram localizados e devolvidos a vítima

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBADA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Na noite do último 
domingo (07), a 
equipe do GAP 

deteve dois indivíduos 
suspeitos de realizar um 
furto a uma residência.

Por volta das 21h a 
Guarda Civil foi acio-
nada, pelo telefone 153, 
para realizar a averigua-
ção de um possível furto 
em andamento na Rua 
Antônio Soster, no Jar-
dim Regina.

A equipe do GAP 095 
deslocou até o endereço 
informado e fez contato 
com o proprietário da 
residência, o qual alegou 
que ao chegar em casa 
viu seu portão arrom-

Imediatamente a equi-
pe realizou um patru-
lhamento pelo bairro e 
deteve dois suspeitos. 
Em revista pessoal nos 
indivíduos, os guardas 
localizaram colares, anéis 
e joias, que a vítima re-
conheceu como sendo de 
sua propriedade.

Diante dos fatos, os 
dois foram conduzidos 
até a delegacia de polícia 
onde o delegado deter-
minou a qualificação e 
liberação do menor ao 
seu responsável legal e 
a prisão do maior, pelo 
crime de furto.

As bicicletas locali-
zadas foram apreendidas 
e os objetos recuperados 
devolvidos a vítima.
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DROGAS

AGRESSÃO
Homem é preso por agredir companheira

Traficante é preso 
após cerco 

Na noite da quarta-
-feira (03), o Centro de 
Operações e Inteligência 
da Guarda Civil, recebeu 
a informação de que exis-
tiam alguns indivíduos 
realizando o tráfico de 
drogas no bloco amarelo 
do CDHU. O supervisor 
foi informado e solicitou 
a viatura 114, o GAP 095 
e a viatura 047 do Canil 
para realizarem um cerco 
no local. Assim que os in-
divíduos viram a viatura 
se aproximando, saíram 
correndo.

Um deles pulou o 
muro na tentativa de 
evadir-se pelos fundos 
do condomínio, mas deu 
de cara com guardas ci-
vis que faziam o cerco. 
Assim que percebeu que 
estava sem saída, pulou 
o muro de volta, mas 
acabou detido. Durante 
sua fuga os agentes vi-
ram quando o indivíduo 

dispensou 5 microtubos 
cheios de cocaína.

Os guardas também 
abordaram um menor 
de idade que estava no 
local. Com ele foi lo-
calizado R$339,00 que 
ele não soube explicar 
a procedência. No local 
onde os indivíduos esta-
vam, foram localizados 
11 microtubos cheios de 
cocaína escondidos.

Diante dos fatos, o 
indivíduo que pulou os 
muros foi conduzido até 
o HAOC, pois cortou as 
mãos e pernas nos pregos 
existentes no muro. Pos-
teriormente tudo foi con-
duzido até a delegacia de 
polícia, onde o delegado 
determinou a apreensão 
da droga e do dinheiro, 
a liberação do menor ao 
seu responsável legal e 
a prisão em flagrante de 
B.C.C.D. pelo crime de 
tráfico de drogas.

As bicicletas localizadas foram apreendidas e devolvidas a vítima

bado.
Os homens do GAP 

realizaram uma incursão 
ao interior da residência, 
porém ninguém foi loca-
lizado, somente consta-
taram que a casa estava 
toda revirada e locali-
zaram bicicletas que os 

criminosos abandonaram 
no quintal da residência.

Durante o atendi-
mento da ocorrência, 
um vizinho informou 
aos guardas que viu dois 
indivíduos andando em 
cima do telhado e pulan-
do o muro.

Por volta das 20h, 
da terça-feira (02), o 
Coade (Centro de Ope-
rações, Atendimento 
e Despacho) da Guar-
da Civil, recebeu uma 
ligação denunciando 
uma br iga  de  casal , 
que o indivíduo estava 

agredindo sua  com-
panheira. A equipe da 
viatura 081 foi enviada 
ao local dos fatos e em 
contato com as partes, 
os guardas confirma-
ram a agressão.

A mulher disse aos 
guardas que possuía 

ACIDENTE
Padre capota carro na 
Presidente Kennedy

DIVULGAÇÃO

Com a força da colisão o carro chegou a capotar

No domingo (07) um 
capotamento foi regis-
trado entre as avenidas 
Ademar de Barros e Pre-
sidente Kennedy.

O Padre Silvino do 
Mosteiro de Itaici, de 
63 anos, transitava pela 
Avenida Ademar de Bar-
ros quando sofreu uma 
colisão com outro veículo 
que vinha pela Aveni-
da Presidente Kennedy. 

Com a força do impacto 
o carro que o Padre con-
duzia capotou na via.

A equipe do GAP 
chegou rapidamente ao 
local e auxiliou na reti-
rada da vítima que saiu 
sem ferimentos, porém 
muito assustado com 
acidente. 

Rapidamente a via foi 
liberada e o trânsito pode 
fluir normalmente. 

uma medida protetiva 
contra seu companhei-
ro e que ele a agrediu. 
Ele informou aos guar-
das que ela ofendeu sua 
mãe e por isso ele aca-
bou perdendo a cabeça. 
O casal foi levado para 
a delegacia de polí-

cia, onde o delegado 
tomou conhecimento 
dos fatos e determinou 
a prisão em flagrante 
do indivíduo. Ele vai 
responder por ameaça, 
lesão corporal e des-
cumprimento de ordem 
judicial.



Horóscopo de 12 a 18/04  
Por Alex Costa Guimarães

DIVULGAÇÃO

FÁBIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br

Apresentações serão na Concha Acústica do Parque Ecológico, a partir das 16h 

Circuito Sesc reúne oito 
atrações gratuitas amanhã 

O ariano estará focando em seu modo de pensar, se expressar, 
falar e colocar suas idéias. Sua consciencia das coisas estará 
muito intensa. Sua maneira de agir estará mais agitada, podendo 
ter problemas pelo jeito de falar, de sentir e de expressar 
aquilo que acredita. Aprenda a lidar com as coisas de forma 
mais diplomática.

Uma força de renovação estará pegando o íntimo do taurino 
e isso pode se refletir em seus relacionamento pessoais pois 
estará mais agitado que o normal. Sus sonhos e seus projetos 
podem parecer  confusos e distantes ou difíceis de concretizar, 
com impecilhos. Mas é só uma fase, logo será resolvido.

Continuam as induções ondo o geminiano tende a se sentir 
mais irritado. Estará tentando concretizar seus projetos, seus 
planos, poderá estar mais agitado e dinâmico que antes. É um 
bom momento para pensar acerca de seu futuro e evitar muitas 
opiniões alheias. Evite comentários jocosos, por estas semanas. 
Dificuldades em sua vida profissional.

Continuam as induções onde o canceriano tem certas 
dificuldades profissionais para tentar solucionar. Qualquer 
tipo de dependência será ruim por estas semanas. Não é um 
bom momento para viagens para longe. Sua mente estará um 
pouco diminuida por um período de tempo. Pode vir a mudar 
de casa ou de ambiente.

Aumenta muito o desejo do leonino em expandir sua visão 
das coisas, sua consciencia e o contato com pessoas que vem 
de longe ou que estejam no estrangeiro. O final dessa semana 
será mais intensa emocionalmente falando que o começo dela. 
Mudanças em seus valores pessoais também estão na lista do 

que está sendo renovando em sua vida.

Estas semanas marcam uma grande reforma na conscienciea do 
virginiano, que levam o nativo a ver as situações as pessoas e 
os fatos sob outra ótica e sentirá mais leve ao se permitir mudar 
seus conceitos. Fatos ocultos em seu trabalho estão gerando 
modificações em sua vida profissional. 

O libriano pode se ver envolvido em fofocas, em dia-que-me-
diz nos locais que frequenta. É importante que saiba como 
lidar com fofocas e imaturidades diversas. Sua saúde depende 
de como lida com isso. Risco de doenças oportunistas por 
baixa imunidade, cuide-se.

Continuam as induções onde várias reformas acontecem 
para o escorpiano, aspectos rígicos em sua maneira de ver as 
coisas estão sendo renovados. É provável que inicie uma nova 
relação afetiva-sexual, um pouco confusa no início. Tenha 
calma e paciência.

Fase de grande aprendizado para o sagitariano. É um momento 
de aprender a quebrar limites e prisões internas, conceituais. 
Precisa aprender a falar corretamente e a não perder a calma 
nos relacionamentos, pois poderá gerar interpretações erradas 
e isso trazer brigas e mal entendimentos nos relacionamentos.

Apesar de estar um momento estafante, o capricorniano, está 
quebrando seus limites e muito daquilo que o faz ficar preso. 
Algumas dificuldades em seu ambiente de trabalho, e sua saúde 
pode sentir dificuldades no estômago e braços. Sua mente estará 
mais agitada sendo preciso aprender a lidar com o equilíbrio.

O aquariano tem a oportunidade de retirar grandes quantidades 
de lixo mental, por estas semanas. Novas formas de ver a si 
mesmo, de se libertar de prisões mentais antigas e que causam 
tanto mal em sua vida. Sua mente estará muito focada em buscar 
algo novo pra si mesmo, mas seus medos pessoais podem 
impedir esse momento. Reavalie as possibilidades.

Alguns piscianos tendem a gerar discussões e a agirem de forma confusa, 
falando coisas que podem trazer situações que envolvam 
fofocas e causar impacto em seu ambiente de trabalho, ou em 
seus relacionamentos. Reforma em seus projetos e amizades. 
Evite ficar agressivo por pouca coisa, principalmente dentro 
de casa.
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Com uma progra-
mação completa, 
que aborda várias 

linguagens artísticas, o 
Circuito Sesc de Artes 
volta a Indaiatuba ama-
nhã (13), com diversas 
apresentações na Concha 
Acústica do Parque Ecoló-
gico, das 16h às 21h30. No 
total, serão oito diferentes 
atrações gratuitas envol-
vendo leitura, música, dan-
ça, artes e entretenimento.

Em Mediação de Lei-
tura com a Cor, o público 
ouve histórias que permi-
tem pensar e brincar com 
a imaginação literária e 
são convidados a compar-
tilhar com os demais par-
ticipantes. Botica Poesia 
reúne o escritor e poeta 
Sergio Vaz e o cantor e 
compositor Renato Gama 
com canções criadas a 
partir de poemas e textos 
inéditos do próprio Vaz, 
criador da Cooperativa 
Cultural da Periferia (Co-
operifa) e agitador cultural 
da Zona Sul de São Paulo. 
Gama também é escritor, 
produtor, compositor de 
trilhas e pesquisador de 
musicoterapia, além de 
manter uma ligação com 
a música e a sonoridade 
das periferias paulistanas.

Pesquisadora de terri-
tórios da música popular 
brasileira, africana, jamai-
cana e latino-americana, 
a DJ Haru promove, em 
seus sets, um cruzamento 
de artistas contemporâne-
os com ritmos, grooves e 

composições tradicionais. 
Um diferencial: se apre-
senta sempre com LPs e 
compactos de vinil, todos 
de seu acervo pessoal. 

A oficina Desenhaço 
– Desenhar é para Todos 
promoverá a produção 
de retrato; desenho de 
acidente (construção de 
figuras a partir de manchas 
aleatórias no papel); a sin-
tetização de elementos do 
dia a dia para criar ícones; 
e desenho de bichos a 
partir de um círculo, um 
triângulo, um quadrado e 
uma massaroca.

Luiz Gonzaga
Em Mané Gostoso, 

o Ballet Stagium home-
nageia Luiz Gonzaga ao 

fazer uma releitura da 
cultura popular do Nor-
deste com grandeza po-
ética e bom humor, com 
coreografias inspiradas 
no boneco Mané Gostoso, 
que tem pernas e braços 
movimentados por cor-
dões. Em Rabo de Gato, 
os artistas demonstram 
técnicas artesanais para 
produção de cordas, cor-
dões e cadarços com lãs 
coloridas, os chamados 
rabos de gato, que poderão 
ser montados em tapetes, 
cachecóis, acessórios e 
peças decorativas. 

Os palhaços Gonçal-
vez e Sobolha apresen-
tam Mistérius, espetáculo 
da Família Burg que tem 
base na palhaçaria clássi-

ca, técnicas de picadeiro 
e mágica, com música e 
participação do público. 
Em Set na Praça, o públi-
co vai ver como funcio-
nam os bastidores de uma 
filmagem e experimentar 
algumas funções na pro-
dução de uma cena. 

O Circuito Sesc de Ar-
tes é dividido em 14 rotei-
ros que, em três semanas, 
percorrerão 121 cidades do 
interior, litoral, grande São 
Paulo e capital paulista. 
Realizado desde 2008, o 
evento tem como objetivo 
estimular a circulação e a 
difusão de trabalhos artísti-
cos, inspirar diversos usos 
para os espaços públicos e 
ampliar as possibilidades 
de convivência. 

Escritor e poeta Sergio Vaz se apresenta ao lado do cantor e compositor Renato Gama



 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL - ATENTO

RICARDO DE SOUZA  
Supervisor Operacional

RONALDO QUEIROZ 
Porteiro

JOÃO ROLINDO 
 Porteiro

JULIO SERGIO 
Porteiro

AMANDA FRANCO 
Aux. Administrativo

PEDRO DE SANTANA  
Porteiro

CLAUDEMIR 
Porteiro 
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Andréa Gerente de Marketing do Polo Shopping, 
Ivanilde Reis e Ana Paula Barqueta, no evento 
Bahia de Encantos que aconteceu no último fim 
de semana.

Dia 05/04 aconteceu o desfile de moda no Polo Sho-
pping com o tema Bahia de Encantos, onde diversas 
lojas apresentaram suas nova coleções, no dia se-
guinte, teve a seletiva com as 18 candidatas ao con-
curso de Miss Indaiatuba e fechando com chave de 
ouro no final da tarde do dia 07, com organização 
do Fernando Loggar e Fernando Estevam e apoio 
do Polo Shopping de Indaiatuba, aconteceu o desfile 
de abertura da Indaiatuba Expo Noivas.

Na tarde do dia 07/04, Bianca Marino come-
morou seu aniversário de 23 anos em família, 
na casa de sua avó Lia.Parabéns minha afilhada 
querida, muita felicidade para os anos que vi-
rão, é o que deseja este seu tio que tanto a ama! 

Com o tema Flores e Frutos, 
o Workshop Para Mulheres 

Empreendedoras chega a 
sua terceira edição de casa 
nova. O evento que prevê 

um público de aproximada-
mente 150 empreendedoras 

será realizado no Royal 
Palm Tower Indaiatuba, 

no dia 27 de abril, das 9h 
às 16h, foi idealizado pela 

coach Larissa Grosseli.

Terceira rodada 
do Paulista A 
2019, contra o 
Jacareí Rugby, não 
foi desta vez, per-
demos de 45 a 13, 
mas nosso placar 
está melhorando 
nesta temporada. 

Calabresa Croc, deliciosa porção que você só 
encontra no Quintal da Vó

Fábio Ottoni, Fil Fischettin e Felipe Roma ( na 
foto faltou o Ivan Mooler que é um dos sócios e 
proprietário do quintal da vó



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

A Coluna do Chef dessa semana continua doce! Após as 
receitas do nosso Duo de Pudim e Quindim (vocês podem 
conferir as receitas nas nossas edições eletrônicas anteriores), 
a coluna de hoje apresenta um doce clássico da cozinha inter-
nacional, o Creme Brulée. A sobremesa, em francês, significa 
“queimado” e se refere a casquinha de açúcar que se forma 
por cima do doce. É uma delícia e muito fácil de se fazer, e 
essa é a minha dica da semana. Vamos a receita:

Ingredientes
•800g de açúcar refinado
•2 colheres de sopa de essência de baunilha
•1l de creme de leite fresco
•50g de açúcar cristal para cobertura de caramelo
•Maçarico de cozinha

Modo de preparo: 
Misture as gemas, o açúcar refinado, a baunilha e acrescente 
o creme de leite até a mistura ficar homogênea. Leve ao fogo 
em banho maria, mexendo sempre, até que o creme forme 
uma camada fina na colher;
Distribua o creme em forminhas de louça e coe o creme antes, 
para tirar eventuais “bolhinhas” que possam ter se formado. 
Deixe as forminhas com o creme por ao menos 5 horas na 
geladeira;
Retire na hora de servir. Salpique o açúcar cristal sobre os 
cremes, queimando devagar com o maçarico, até formar um 
caramelo sobre cada creminho em suas respectivas forminhas. 
Sirva imediatamente.

Buon Apetitto !!!
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Em março a Conceição Gás e Agua comemorou o aniversário 
dos funcionários Gabriel e Ricardo, oferecendo um delicioso 
bolo. Parabéns meninos, Felicidades!

Rosemeire e Rodrigo proprietários da Help Home 
Construções e reformas e RR consultoria farmacêutica

Michelle, proprietária  da Autochek com sua família no 
encontro de carros na Inn Motors. Sucesso sempre!!

Mestre Claudinei, Mestre Jurema e Mestre Maya unidos no 
X Encontro de Capoeira Infantil 

O Palhaço Koringa animando a criançada presente no X 
Encontro de Capoeira Infantil.

Felipe Maschiari da Indaiá Pescados, com Rubens e Bruno 
da  Parceiros Obras Materiais de Construção, que foram 
conhecer a loja e super aprovaram!

Alexandre almoçando no Cintra Restaurante



A Nova Loja / Coleção Magnólia

Mr. Roof
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Adelaide Decorações

Grenelle Gastro Pub

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!

Happy Hour Grenelle toda sexta-feira. Das 18 às 20h o chopp 
pela metade do preço! E mais, por R$35,90 coma a vontade 
petiscos mais pedidos (fritas, chicken wings, mini burguers e 
onion rings). Marque a família e os amigos e vá curtir juntos! 
Para mais informações. Fone: (19) 99149-9733 / (19) 3834-4802

No Bar do Alemão além do tão famoso e tradicional 
cardápio, você pode saborear de terça à sexta, Pra-
tos Executivos por R$31,90 a R$47,90 com salada e 
sobremesa. São fantásticos, corra!

Alunos da 1ª Etapa do Colégio Meta comemoraram 
o Dia do Circo

Yan, Patricia, Valdenir, Valdir e Patiani da Madeireira 
Madelasca foram agraciados com um Bolo da Ma-
dre, presente do Jornal Mais Expressão!

André, Makoto e Danilo saboreando a fantástica costela 
do Kostela do Japonês.

Maria Aparecida e seu marido com sua linda gatinha 
Angelim em consulta na Clínica Bicho Amigo

Bar do Alemão

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.

Casamento 
de Fábio e 
Patrícia. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
seus clientes. 

Na hora de estruturar a sua casa, conte com a Mr. Roof 
- Estruturas e Telhas em Aço Galvanizado. Além oferecer 
resistência e durabilidade, de valorizar seu imóvel e ser 
67% mais leve, o aço galvanizado oferece uma vantagem a 
mais: agilidade na montagem. Entre em contato e conheça 
as facilidades. F.: (19) 3801-1094. Estrada Municipal do 
Sapezal, 1038 – Indaiatuba/SP
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A Drogaria Farmais Inaugurou na última quarta-feira, a 
Gerente Giovanna e sua equipe receberam os clientes com 
muito carinho e atenção , com atendimento diferenciado eles 
chegam em Itaici para fazer a diferença. O Mais Expressão 
deseja muito Sucesso e Parabéns pela loja.

O Programa Expressão no Ar, recebeu na última terça-
feira o Vereador Hélio Ribeiro e o Fotógrafo André 
Shinozuka da Foto Criativa em uma entrevista informativa, 
assista em nosso canal na Fan Page do Jornal. No dia 08/04 foi aniversário da Eva Maria e o Mais 

Expressão deseja os mais sinceros votos de Feliz 
Aniversário e muito sucesso. Na foto Eva Maria e Mara 
Abdelnor.

O Mais Expressão com muito carinho presenteou a Dra. 
Lenora da Todt & Panzetti Sociedade de Advogados com um 
delicioso bolo,  da Bolo da Madre e agradece pela parceria 
e amizade de longa data.

Tiago Costa com Erica, que após ficar linda com o novo 
corte de cabelo, vai fazer a doação para uma instituição. 
Faça você também uma boa ação. Parabéns Erica pela 
iniciativa.

E no último sábado, em clima de festa a Havan chegou em 
Indaiatuba, o Empresário Luciano Hang, recebeu o Prefeito 
Nilson Gaspar e os apresentadores do programa Fábrica de 
Casamentos Carlos Bertolazzi e Chris Flores, além de amigos, 
convidados e a imprensa. O Mais Expressão agradece a 
entrevista exclusiva e deseja os mais sinceros votos de Sucesso.

Sol e Helena na inauguração da Loja SOL & LUA Moda 
Fitness, o Mais Expressão deseja Muito Sucesso!

Neusa Jacundino, Velciano Jacundino e Brenda Gomes da 
Vvidros, no Frutos de Indaiá de 2018, o Mais Expressão 
agradece a parceria da Família Vvidros no proximo evento 
com show de Fernando & Sorocaba

No último fim de semana aconteceu no Polo Shopping o 
evento Bahia de Encantos, que contou com desfile de Moda 
da nova coleção Outono/Inverno das lojas, desfile e seletiva 
do tradicional concurso Miss Indaiatuba, e o lindo desfile 
de Noivas com as mais novas tendências de Vestidos e 
lingeries. Na foto a Miss São Paulo Michelle Valle, Lucia 
Ramos, o ex BBB e modelo Rodrigão e Andréa Gerente de 
Marketing do Polo Shopping. 
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negócios & classificados
Nº 842



LAGOS DO SHANADÚ- 
CH00324

 EXCELENTE SOBRA-
DO COM 3 SUÍTES,1 
COM CLOSET, SALA, 

COZINHA, WC, LA-
VABO, DESPENSA. 4 

VAGAS.
R$ 1.010.000,00

TERRAS DE ITAICI- CH 
00331

EXCELENTE SOBRA-
DO COM 3 SUÍTES, 

SALA DE JANTAR EM 
3 AMBIENTES, COZI-
NHA, WC, PISCINA. 3 

VAGAS.
R$ 1.350.000,00

VENDA TERRENOS   

JD. TURIM- TR00002
150 METROS VÁRIOS 

LOTES
R$ 112.000,00

JD. TURIM- TR0006
207 METROS VÁRIOS 

LOTES
R$ 152.000,00

JD. HELVÉTIA 
-TR00796

TERRENO 255 ME-
TROS.

R$ 170.000,00

JD. MARINGÁ- TR 
00804

TERRENO 314 ME-
TROS.

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPES-
TRE -VIRACOPOS TR 

000009
999 METROS
R$ 220.000,00

JD. REGINA-TR00731
370 METROS CAÍDA 

NA FRENTE.
R$ 240.000,00

SALTO- TE 00011
1.058 METROS 
R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA 
CUNHA-TR00778

999 METROS
R$ 280.000,00 COND R$ 

280,00 

JD.RESIDENCIAL VILA 
SUIÇA-TR 00754

400 METROS 
R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/
COMERCIAL

CENTRO-SL00367
500 METROS E 300 
METROS DE ÁREA 

CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

JD. MORADA DO SOL – 
CA 03052

 02 DORMITORIOS SEN-
DO 1 SUITE, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, 02 VAGAS

R$ 280.000,000

COND. FLAMBOYANT – 
CC 00052

 03 DORMITORIOS SEN-
DO 1 SUITE, 02 SALAS, 

COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMET

R$ 385.000,000

PORTAL DAS ACACIAS 
– CC 00074

 02 DORMITORIOS, 
SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA GOURMET, ÁREA 
DE SERVIÇO, 01 VAGA

R$ 400.000,000

COND.PARQUE REAL – 
CC 00053

 03 DORMITORIOS 
SENDO 1 SUITE, SALA, 
COZINHA, WC, CHUR-

RASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL 
-CA03111

3 DORMITÓRIOS,SEN-
DO 1 SUÍTE, SALA,-
COZINHA,WC,ÁREA 
GOURMET. 2 VAGAS

R$ 435.000,00

COND.VISTA VERDE – 
CC 00069

 03 DORMITORIOS SEN-
DO 1 SUITE, SALA 2 

AMBIENTES, COZINHA, 
WC, CHURRASQUEIRA, 

02 VAGAS
R$ 490.000,000

COND.VISTA VERDE – 
CC 00058

3 DORMITÓRIOS, 
SENDO 1 SUÍTE, SA-
LA,COZINHA,WC, LA-

VABO,ÁREA DE SERVI-
ÇO, ÁREA GOURMET.2 

VAGAS
R$ 5000.000,00

COND.VISTA VERDE- 
CC0068

3 SUÍTES,WC,SALA,-
COZINHA,ÁREA GOUR-
MET, GARAGEM PARA 

2 CARROS.2 VAGAS
R$ 540.000,00

COND.BRESCIA-
-CC0062

3 DORMITÓRIOS,1 
SUÍTE, SALA EM 3 AM-
BIENTES, COZINHA,W-
C,ÁREA DE SERVIÇO.3 

VAGAS
R$ 570.000,00

COND.VISTA VERDE 
-CC00067

3 SUÍTES,SALA,CO-
ZINHA,WC,ÁREA DE 

SERVIÇO,ÁREA GOUR-
MET.3 VAGAS
R$ 690.000,00

VENDA CHÁCARAS   
RECANTO CAMPESTRE 
-VIRACOPOS CH00328

EXCELENTE CHÁCARA 
COM 3 DORMITÓRIOS 

SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO, EDÍCULA. 
5 VAGAS 

R$ 560.000,00

JD. COLIBRIS – 
AP 00862

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC,01 

VAGA.
R$ 175.000,000 + R$ 

200,00 (CONDOMINIO)

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, 
COZINHA E BANHEIRO, 

01 VAGA
R$ 175.000,000 + 

R$ 313,00 (CONDOMI-
NIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, 
COZINHA E BANHEIRO 

(MOBILIADA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS (SEN-

DO 01 PLANEJADO), 
SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,01 

VAGA COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 

250,00 (CONDOMINIO) + 
R$ 50,00 (IPTU)

JD. SANTIAGO – 
AP 00835

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,02 

VAGAS.
R$ 240.000,000

JD. MONTE VERDE  
AP 00870

02 DORMITÓRIOS (SEN-
DO 01 SUITE), SALA 2 

AMBIENTES, COZINHA, 
WC,01 VAGA

R$ 280.000,000 + R$ 
200,00 (CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 
00858

03 DORMITÓRIOS, 
SALA 2 AMBIENTES, 
COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – 
AP 00867

02 DORMITÓRIOS, 
SALA 2 AMBIENTES, 
COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO WC,01 VAGA
R$ 290.000,000

VENDA CASAS 
  

JD. COLIBRIS – CA 
03003

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, ÁREA 

DE SERVIÇO, WC,02 
VAGAS

R$ 210.000,00

JD. SABIAS – CA 03066
 02 DORMITORIOS SEN-
DO 1 SUITE, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, CHURRAS-
QUEIRA. 3 VAGAS DE 

GARAGEM.
R$ 265.000,00

JD. PORTAL DO SOL – 
CA 02979

 02 DORMITORIOS SEN-
DO 1 SUITE, ESCRITÓ-
RIO, SALA, COZINHA, 

WC
R$ 275.000,000

JD. PAULISTA – CA 
003112

PISO SUPERIOR 03 
DORMITÓRIOS SENDO 
01 COM SUITE, SALA, 

COZINHA, ÁREA GOUR-
MET COM CHURRAS-

QUEIRA.
R$ 1.250,00

LOCAÇÕES 
APARTAMENTOS

CENTRO – AP 00932
EXCELENTE KITNET 
COM QUARTO, COZI-

NHA E BANHEIRO
R$ 700,00 (INCLUSO 

ÁGUA E IPTU)

JD. ELDORADO – AP 
00930

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, 

01 VAGA
R$ 700,00 (INCLUSO 

CONDOMINIO E IPTU)

JD. SANTA CRUZ – AP 
00924

KITNET COM QUARTO, 
COZINHA E BANHEIRO

R$ 600,00 + R$ 53,00 
(IPTU) + R$ 50,00 

(ÁGUA)

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 

VAGAS
R$ 1.000,00 + R$ 420,00 

(CONDOMINIO) + R$ 
122,00 (IPTU)

CENTRO ED. YPE – AP 
00896

01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 

(CONDOMINIO) + R$ 
55,00 (IPTU)

JD. COLIBRIS – AP 
00883

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA PLA-

NEJADA, WC, 01 VAGA
R$ 1.000,00 (INCLUSO 
CONDOMINIO E IPTU)

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS SEN-

DO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.400,00

 CIDADE NOVA - AN-
DALUZ – AP 00925

03 DORMITÓRIOS SEN-
DO 01 SUITE, SALA 02 

AMBIENTES, COZINHA, 
WC, VARANDA, ÁREA 

DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 2.200,00 + R$ 530,00 

(CONDOMINIO)

VENDA 
APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 
00555

02 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO,01 VAGA.
R$ 150.000,000 + R$ 

40,00 (CONDOMINIO) 

JD. MORUMBI – AP 
00891

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO
R$ 160.000,000  

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

LOCAÇÕES SALAS
 E SALÕES 

CENTRO – SL 0112 
ED. AMBASSADOR
1 WC, ANDAR ALTO
R$200,00 + R$400,00 
(COND) + R$ 65,00 

(IPTU)

ÓTIMO SALÃO
JD. AMERICA - 

SL 00355
100 M², 02 AMBIEN-

TES, 02 WC SENDO 01 
ADAPTADO

R$ 900,00 
(INCLUSO IPTU)

JD. MORADA DO SOL - 
SL 00364

50 M² + 2 WC
R$ 950,00 

(IPTU INCLUSO)

JD. COLIBRIS - 
SL 00362

120 M²
R$ 2.000,00 + R$ 100,00 

(IPTU)

CENTRO - SL 00359
100 M² ,02 WC, 01 

ADAPTADO PARA CA-
DEIRANTES

R$ 1.720,00 + R$ 80,00 
(IPTU)

JD. DO VALE- SL 00366
98 M², 02 WC
R$ 1.000,00

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VES-
TIARIOS, COZINHA, 

ESCRITÓRIO E VAGA 
PARA 10 CARROS

R$ 6.000,00 + R$ 240,00 
(CONDOMINIO)

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC
R$ 1.800,00 

(IPTU INCLUSO)

EXCELENTE GALPÃO
VITÓRIA MARTINI - 

GL 00042
 380 M² DE CONSTRU-
ÇÃO, 5 WC SENDO 01 
ADAPTADO PARA CA-
DEIRANTE, COZINHA

 E AMPLO 
ESTACIONAMENTO

R$ 6.000,00 

CAMPO BONITO - 
SL 00363

140 M² ,02 WC
R$ 2.000,00 +R$ 

140,00(IPTU)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - 

GL 00044
5.000 M², ESCRITÓRIO, 

REFEITÓRIO, WC, 
VESTIÁRIO.

R$ 14.000,00 + R$ 
600,00 (IPTU)

CENTRO -SL 00367
300 M², WC
R$ 7.000,00

LOCAÇÕES CASAS  

JD.CALIFORNIA – CA 
02570

01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, WC, 

01 VAGA COBERTA
R$ 650,00 + R$ 50,00 

(IPTU)

JD. MORADA DO SOL – 
CA 03108

01 DORMITÓRIO, COZI-
NHA, ÁREA DE SERVI-

ÇO, WC, 01 VAGA
R$ 600,00 

(IPTU INCLUSO)

PARQUE DAS NAÇÕES 
– CA 03078

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO, 01 
VAGA COBERTA

R$ 1.100,00 

JD. MORADA DO SOL – 
CA 03107

02 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 COM SUITE, 
SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO, 

GARAGEM
R$ 1.300,00 

(IPTU INCLUSO)

JD. SÃO FRANCISCO – 
CC 00090

02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET, 02 

VAGAS.
R$ 1.900,00 + R$ 

322,00(CONDOMINO) + 
R$ 57,00 (IPTU)

ITAICI COND. VISTA 
VERDE – CC 00083
03 DORMITÓRIOS, 

SENDO 01 COM SUITE, 
SALA, COZINHA AME-

RICANA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, 03 VAGAS.

R$ 2.500,00 + R$ 214,00 
(CONDOMINIO) + R$ 

100,00 (IPTU)

ITAICI COND. VISTA 
VERDE – CC 00086

SOBRADO - 03 DOR-
MITÓRIOS COM SUI-

TES, SALA, COZINHA, 
LAVABO, WC, ÁREA 
DE SERVIÇO, CHUR-

RASQUEIRA, PISCINA, 
ÁREA DE LAZER 

R$ 3.000,00 + R$ 214,00 
(CONDOMINIO) + R$ 

144,00 (IPTU)

ITAICI COND. VILLAGIO 
– CC 00071

SOBRADO - 03 DORMI-
TÓRIOS COM SUITES, 
SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA GOURMET, MOBI-
LIADO, 03 VAGAS.

R$ 3.200,00 
(IPTU INCLUSO)

ITAICI COND. MOSTEI-
RO – CA 03098

04 DORMITÓRIOS, 03 
SUITES, AMPLA SALA, 
COZINHA, 5 WC, CHUR-

RASQUEIRA, 04 VA-
GAS.

R$ 5.000,00 + R$ 465,00 
(CONDOMINIO) + 
R$120,00 (IPTU)

VILA COSTA E SILVA – 
CA 03099

01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, QUIN-

TAL, GARAGEM 
R$ 800,00 + R$ 60,00 

(IPTU)

JD. MORADA DO SOL – 
CA 02905

02 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, ÁREA DE 
SERVIÇO, QUINTAL, 

GARAGEM COBERTA
R$ 1.100,00 + R$ 51,11 

(IPTU)



B3Imóveis

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 au-
tos 1 coberta. R$ 2.500,00 + COND + IPTU.

CA08197 - VILA SUIÇA - AT.300 m², AC 169 m², 
03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), WC Social, Sala 
de Estar, Sala de TV, Copa e Cozinha, Despensa, 
Lavanderia, Banheiro de Empregada, Área Gour-
met, Quintal, Garagem P/ 04 Autos e Jardim. R$ 
2400,00 + IPTU.

VENDA

A08223 - CHÁCARAS AREAL - AT. 467,18 AC. 
378,93 - 3 suítes (1 com closet e hidro na parte 
inferior), sala de TV, sala de estar, sala de jan-
tar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, chur-
rasqueira, piscina e garagem para 6 autos. R$ 
1.150.000,00. Aceita permuta por chácara em 
Terras de Itaici.

CA08225 - JARDIM ADRIANA - AT. 125 m² AC. 
176 m² - 4 dormitórios (2 suítes), sala, copa, 
cozinha planejada, área de churrasqueira com 
banheiro, lavabo, lavanderia e garagem para 2 
autos com portão eletrônico. R$ 425.000,00 es-
tuda proposta

AP04459 - PALLAZZO ROYALE - 02 Suítes, Sala 
Estendida 02 Ambientes, Cozinha, Lavanderia, 
Espaço Gourmet, WC Social e Garagem P/ 02 
Autos Cobertas. R$ 487.600,00.

CA08203 - AC. 100,00 m² - AT. 125,00 m² - EXCE-
LENTE IMÓVEL COM LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA 
AO DISTRITO INDUSTRIAL - 2 dormitórios sendo 
1 suíte, 02 WC social, 1 sala com cozinha estilo 
americana planejada, quintal, churrasqueira. 02 
vagas cobertas. R$ 320.000,00

CA08221 - PARQUE DOS INDAIÁS - AU. 193 m 
² - Imóvel com duas casas no mesmo terreno, 
pavimento inferior e superior no nível da rua.  
Sendo cada uma com 02 dormitórios, sala, co-
zinha, WC e garagem coberta para 2 autos. R$ 
350.000,00

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

CA07515 - JARDIM BRÉSCIA - AT 200m², AC 
120m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC so-
cial, sala ampla dois ambientes, cozinha plane-
jada, lavanderia fechada com armários, espaço 
gourmet com churrasqueira, pia com armários, 
WC externo, garagem para 02 autos sendo 01 
coberta. **Condomínio novo com piscina adul-
to/infantil, salão de festas, quiosque.

CA07970- JARDIM RESIDENCIAL - MARIA DUL-
CE - AT. 300m² AC.180m² 03 dormitórios, sendo 
01 suíte, cozinha, sala 02 ambientes, área gour-
met, área de serviço, excelente acabamento, óti-
ma localização, área de lazer completa, garagem 
para 02 autos, portaria 24 horas, R$ 890.000,00

LOCAÇÃO

AP04460- 02 Dormitórios, wc social, sala, co-
zinha com armários, lavanderia, 01 vaga de 
garagem. R$ 900,00 + COND. INCLUSO IPTU.

AP04399 - DUE - AU. 129 m² - 4 dormitórios (2 
suítes sendo 1 com closet), lavabo, sala para 2 
ambientes, cozinha planejada, varanda fecha-
da com vidros e pia, banheiro de serviço, WC 
social, lavanderia planejada e garagem para 3 
autos coberta. Apartamento com aparelhos 
de ar condicionado da marca Fujitsu. Condo-
mínio com área de lazer completa e portaria 
24 horas. R$ 3.200,00 + COND + IPTU.

CA03058 - MORADAS DE ITAICI - AT. 70 m² - 02 
dormitórios (1 com armário)., WC social, sala, 
cozinha c/ armário, lavanderia, quintal, gara-
gem p/ 02 autos. R$ 1.200,00 + IPTU + COND.

CA08229 - VILA TODOS OS SANTOS - AT. 250 
m² AC. 90m² - 2 dormitórios, sala, cozinha, WC 
social, lavanderia coberta e amplo quintal e 1 
vaga de garagem coberta. R$ 1400,00 + IPTU

CA08204 - Jardim Jequitibá - AT 169,50 m² 
AC.146,43m² - 03 dormitórios sendo 01 suítes, 
01 salas, garagem para 02 autos, ótima locali-
zação. R$ 1.800,00 + 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

CA06878 - AROMAS - AT. 223 m²  AC. 132 m² - Casa com 
3 dormitórios planejados, sendo 1 suíte com sacada, sala 2 
ambientes, lavabo, cozinha planejada com cooktop, lavanderia 
Planejada, banheiro social, Área gourmet com churrasqueira, 
aquecedor solar,  portaria 24 horas, garagem para 4 carros, 
sendo 2 cobertas. Todos os banheiros com gabinetes e box. 
R$ 3.000,00 + COND + IPTU

CA08217 – PARK REAL - AT 150 m², AC 103 m², 03 Dor-
mitórios (Sendo 01 Suíte C/ Closet), Sala Dois Ambientes 
(Jantar e Estar), WC Social, Cozinha Planejada, Espaço 
Gourmet com Planejados, Área de Serviço, Garagem P/Dois 
Autos. Finíssimo Acabamento. R$ 492.000,00.

CA08215 - JARDIM DO SOL - AT. 150,00 m² - AC: 127,00 
m² - Jardim Portal do Sol Casa térrea com 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com armários e ar condicionado, WC social, 
Sala, Cozinha tipo americana com moveis planejados, 
Lavanderia, Churrasqueira, Garagem para 2 carros com 
portão eletrônico. R$ 400,000,00.

CA08230 – PARADISO - AT. 420m² - AC. 338m² -  03 suítes com 
armários sendo 01 master com amplo closet e banheiro amplo, 02 
salas no piso inferior, sala de cinema, fonte japonesa aos pés da 
escada, corredor com vista pra piscina, cozinha planejada, área 
de serviço com banheiro de empregada, área gourmet planejada. 
Imóvel avarandado com paisagismo e pé direito alto. R$ 6.500,00 
+ COND + IPTU

CA08192 - RESIDENCIAL BRÉSCIA -  AT. 300 m² AC.200 
m² - 03 suítes planejadas, sala de jantar, sala de estar, 
espaço gourmet planejado, lavabo, cozinha planejada, 
lavanderia planejada, garagem para 2 carros, Aquecedor 
Solar, Infra p/Ar condicionado,  belíssimo condomínio 
com portaria 24 horas, área de lazer completa, a poucos 
minutos do centro, R$ 560.000,00

CA08224 - VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ - SOBRADO - 
AT 475m², AC 301,89, 03 Suítes c/ Closet, Escritório, Sala 
de TV, Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha Planeja, 
Área de Serviço, Área de Luz, Banheiro de Empregada, 
Despensa, Área Gourmet, Banheiro Auxiliar, Quarto de 
brinquedos, Piscina, Jardim e Garagem P/ 02 Autos 
Coberto e 02 Descobertos. R$ 3800,00 + COND + IPTU



B4 Imóveis

CASA À VENDA NO JARDIM BRASIL - Lote 250m², 03 dormitórios 
(01 suíte), wc social, sala, cozinha americana, lavanderia, varanda, 
entrada pra vários carros R$ 250.000,00

CASA A VENDA NO RESIDENCIAL MONTE VERDE. 03 
Dormitorios (suite) toda decorada , churrasqueira, cozinha com 
ilha- cooktop, garagem com portão eletronico para 02 autos de 
R$420.000,00 Por apenas R$390.000,00

TERRENO A VENDA NO VALLE DO SOL, 1.000m2 no Vale 
do Sol por apenas R$200.000,00. Lindo!!

JARDIM São Francisco - Sobrado tendo no pavimento superior 
tem 02 dormitórios sendo um suíte,  Wc social e sacada. No Pa-
vimento inferior tem sala 02 ambientes, lavabo, cozinha, edícula 
com lavanderia e garagem para 02 autos com portão eletrônico. 
R$ 290.000,00. Aceita apartamento de menor valor.

CASA A VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL  - 02 Dor-
mitorios (01 suite), sala, cozinha, garagem com portao eletronico 
R$ 240.000,00

CASA A VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL  (proximo 
ao parque ecologico) Lote com 250m2 02 domitorios, sala ,cozi-
nha ,wc  + edicula fundos R$260.000,00

TEMOS GALPÕES E TERRENOS INDUSTRIAIS PARA LOCAÇÃO E VENDA!!

VENDAS

CASAS

CA00023- VILA FURLAN - 3 dorms, 1 suite, sala para 2 
ambientes, cozinha americana, lavabo, jardim de inverno, 
Área gourmet. novísssima.  .......................R$365.000,00
CA00019-   JARDIM ELDORADO- Térrea  com 3 dormi-
tórios  e uma  suíte, cozinha, sala, garagem para 2 autos, 
wc social. Corredor lateral. Aceita        terreno como parte 
de pagamento.  ..........................................R$ 350.000,00  
CA00002 CIDADE NOVA - Sobrado Comercial com 2 
casas  e ! Salão alugado.  .........................R$ 950.000,00
CA00007 JARDIM MONTE CARLO- 2 dormitórios com 
suíte, cozinha americana, lavanderia e 2 vagas.  ............  
....................................................................R$ 250.000,00
CA00032 JARDIM PAU PRETO - 3  dormitórios sendo 
uma  suíte, sala, wc social, cozinha americana,mezanino, 
garagem coberta para dois autos.Quintal com churras-
queira.  .......................................................R$ 385.000,00
 

CASA EM CONDOMÍNIO
 
CA00027- VILAGGIO DI ITAICI - Casa com 3 dormitórios 
sendo uma suíte, sala dois ambientes, cozinha planejada 
, área de serviço com churrasqueira     e pia. Aquecimento 
solar. Condomínio com área de lazer completa  ..............  
..................................................................R$ 480.0000,00
CA00014 GREEM VELLAGEM - Sobrado com 3 dor-
mitórios, cozinha, sala jantar e estar. Área gourmet e 3 
vagas.  .........................................................R$500.000,00
CA00013 MONTREAL-  3 dormitórios com uma suíte, co-
zinha, sala dois ambiente. Área gourmet. R$ 495.000,00
CA00001 VILA VENEZA -3 dormitórios planejados, sala 
dois ambientes, cozinha, lavanderia e wc social.  ...........  
....................................................................R$ 385.000,00
CA00009 JARDIM VIENA- 3 dormitórios com uma suite, 
jardim de inverno, wc social, cozinha, lavanderia e área 
gourmet.  ....................................................R$ 650.000,00
 

APARTAMENTO

AP00017 EDIFÍCIO VANDO - 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, wc social  ...........................................R$ 210.000,00
AP00004 EDIFÍCIO SOLAR DOS GIRASSOIS 2 dormi-
tórios, sala, cozinha, wc social .  ...............R$ 260.000,00
AP00003 VILA FELICITA- 3 dormitórios com uma suíte, 
sala cozinha, wc social.  ............................R$ 435.000,00
 

CHÁCARAS

CH00016 PARQUE DAS BANDEIRAS- 1000 metros de 
terreno com uma construção, casa com 4 dormitórios.  ..  
....................................................................R$ 320.000,00
CH00007 PARQUE DAS BANDEIRAS- 1000 metros de 
terreno plano todo murado, pronto para construir.  ..........  
....................................................................R$ 265.000,00
CH00011- RECANTO DAS FLORES- Linda chácara com 
área de lazer completa, churrasqueira, lago, toda grama-
da e cercada excelente.  ...........................R$ 720.000,00
CH00002- VALE DO SOL- Casa avarandada com uma 

sala, cozinha americana com bacão, um dormitório wc 
ao lado. Mais um dormitório , 2 wc masc. e fem., piscina 
grande em alvenaria, quarto de máquinas, churrasqueira, 
murado, cercado e gramada.  ...................R$ 530.000,00                                                      
CH00015- ALTOS DA BELA VISTA - Chácara com 3 
dormitórios sendo uma suíte, sala dois ambientes, cozi-
nha e lavanderia, com planejados. Salão para festa  com 
churrasqueira toda avarandada. Aceita casa como parte 
de pagamento. ..........................................R$ 900.000,00. 
CH00017- RECREIO CAMPESTRE DE VIRACOPOS- 
Com dois dormitórios, sala, 2 wc social, cozinha, lavan-
deria, piscina e churrasqueira. Poço Artesiano e portão 
eletrônico................................................... R$ 700.000,00
 
 

TERRENOS

TE00021 JARDIM PIEMONTE - 300 metros  .................  
....................................................................R$ 160.000,00
TE00017 TERRACOTA - 1200 metros  ...R$ 265.000,00
TE00016 HELVETIA PARK- 490 metros R$ 539.000,00
TE00015 VISTA VERDE - 175 metros  ....R$ 195.000,00
TE00014 SANTA CLARA - 450 metros  ..R$ 390.000,00
TE00013 CAROLINE- 125 metros  ............R$ 82.000,00
TE00046 ESPLANADA I - 300 metros  ...R$ 245.000,00 
TE00034- JARDIM DOS IMPÉRIOS - 150 metros. ........  
....................................................................R$ 125.000,00           
  

 LOCAÇÃO

CASAS

CA00005 CENTRO - 3 dormitórios e mais dependências. 
Comercial  ...........................................R$ 2500,00 + iptu. 
 

CONDOMÍNIO

CH00008 RECANTO DAS FLORES - 4 suítes, casa de 
caseiro, piscina e campo.  .....R$ 3000,00 + iptu e cond.
CA00004 JARDIM ESPLENDOR - Sobrado com 5 suí-
tes, sala dois ambientes, escritório, piscina e 4 vagas.  ..  
................................................R$ 8.600,00+ iptu e cond.
 

APARTAMENTO 
 
AP00001 LÊ CHATEAU FRONTENAC- 3 suítes, sala 
dois ambientes, cozinha, wc social, todo planejado c/ por-
celanato. 2 vagas. 118 metros. R$ 2.800,00+iptu e cond.
AP00002 EDIFÍCIO FELICITA - 3 dormitórios, sala, co-
zinha, lavanderia e uma vaga.R$ 2.000,00+iptu e cond.
CH00015- ALTOS DA BELA VISTA -Chácara com 3 dor-
mitórios sendo uma suíte, sala dois ambientes, cozinha e 
lavanderia, com planejados. Salão para festa com chur-
rasqueira toda avarandada. Aceita casa como parte de 
pagamento. ........................................R$ 3.000,00 + iptu.
CH00008 RECANTO DAS FLORES- 4 dormitórios sendo 
4 suítes, 2 salas, 5 banheiros, 4 vagas e com 400,00 m² 
construída. Casa de musica, casa de hospedes com 02 
dorms, piscina, churrasqueira, toda gramada com pomar 
e cercada. excelente para moradia.  ................................  
................................................R$ 3.000,00 + iptu+ cond.
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 930101- Jd. morada do sol - 2 dorm / sala / coz / 
wc / as / gar. R$ 850.00 + IPTU

 ref. site 852302 - Village Azaleia - 3 dormt/ sala 2 amb/ 
coz planej/ wc / lavand / 1 gar R$1.000,00 + COND

 ref. site 442502 - Jardim do Valle – 3 dormt / 1 suite/ sala / 
coz / wc / lavand / churrasq / quintal / 2 gar R$380.000,00

ref. site 250502 - Vila das Palmeiras - 2 dormt/ wc /
cozinha planej/ sala estar e jantar/ lavand/ quintal/ 2 gar 
R$286.000,00 + COND + IPTU

ref. site 358601  - Altos da Bela Vista - 2 dorm. (2 suites) / sala 
/ lavabo / coz. / espaço gourmet / wc / as / garagens / piscina c/ 
cascata / poço / pomar / coreto / canil. R$ 2.400,00 + IPTU

 ref. site 689402 - Jd. morada do sol – 80 m² -2 wc  e recuo 2 
gar R$1.200,00

ref. site 841502 - Residencial San Pietro – 2 dormt/ sala / coz 
/ wc / lavand /  gar R$255.000,00

 ref. site 039302 - Vila Almeida - 3 dormt sendo suíte/ sala/ coz 
armários/ lavand / churrasq/ 2 garagem R$420.000,00

 ref. site 389402 - Jardim Morada do Sol – 2 dormt / sala/ 
coz / wc/ lavan/ 1 gar R$900,00

ref. site 082691 - Village Azaleia – 3 dormt / sala / coz / wc / 
lavand / 1 gar R$1.200,00 + COND + IPTU

ref. site 481502 - Jardim Santa Cruz - Área do Terreno - 
4.521,00m² R$ 9.042.000,00 / R$ 5.000,00 //mês

ref. site 163661 – Jd Esplanada - 3 suites / sala 2 amb. / 
mezanino / lavabo / coz.planej. / wc / wc ext. / as / despensa 
/ area gourmet / gar.2+2 vagas. R$ 790.000,00
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VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS 

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte, coz conjugada com 
área gourmet, lavanderia, garage,  descoberta para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms, sala, coz, wc, 
CA283 – JD.MORADA DO SOL – R$265 MIL – 2 dorms, sala, 
coz, wc
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dorms, sala, 
coz, wc, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.342 – VILA SORIANO – R$550 MIL – 3dorms (1st), sala 
2 ambientes, coz planejada, lavanderia, wc, área de luz, área 
gourmet, garagem coberta paea 2 carros.
CA.351 – PQ. INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st), sala, coz, 
wc, garagem     
          

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000, 00 – 4dorms (2st), 
sala 3 ambientes, coz planejada,  lavabo,  varanda,  lavanderia,  
dorm de empregada,  dispensa,  piscina,  churrasqueira,  
gramado,  quintal,  pomar,  garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$310 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.
 

TERRENOS    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL  
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes apartir 
de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x
TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.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, tanque 
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. 

CA01339 – CASA -JD. MORADA DO SOL - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, wc, área de serviço 
e garagem. - R$1.500,00+IPTU

CA03761 – CASA COMERCIAL – VL. TODOS OS SAN-
TOS - Casa para comércio com garagem, 02 salas, 02 
dormitórios, cozinha e banheiro. - R$1.650+IPTU

CA03845 – SOBRADO -JD. PAULISTA I – Piso inferior: 
sala, banheiro social, cozinha, lavanderia e garagem; 
Piso Superior: 03 dormitórios sendo 01 suíte, banheiro 
social e varanda com churrasqueira; Fundos: edícula 
com 01 cômodo grande e banheiro. - R$1.800,00 +IPTU

CA03289 – CASA –COND. PARK REAL - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte com armário, sala, cozinha com 

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
VL BRIZOLA – R$600, 00 – dorm, sala, coz, wc, sem garagem
CECAP – R$600, 00 -  dorm, coz, wc
PQ. INDAIA – R$670, 00 – dorm, sala, coz, wc, sem garagem
CENTRO – R$770, 00 -  2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem
JD.MORUMBI – R$800, 00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem.
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100, 00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
lavanderia, quartinho nos fundos, garagem
CENTRO – R$1100, 00 – 2dorms, sala, coz, wc, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$1200, 00 – 2dorms, sala, coz, wc, garagem 
para 1 carro.
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.
JD.ALICE – R$800, 00 – 2 dorms, sala, coz planejada, wc, 1 
vaga coberta
VL. ALMEIDA – R$900, 00 – 2 dorms, sala, coz, wc, entrada de 
carro ( sem condomínio)
PQ.SÃO LOURENÇO – R$950, 00 – 2dorms, sala, coz, wc, 1 
vaga de 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, estrutura 
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 interligadas, 
cada uma com wc, sala dos fundos com azulejo, gabinete e pia
CIDADE NOVA – R$5.500, 00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

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,  escadas, serviço de limpeza,  
portaria virtual,  monitoramento 24h, WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100, 00 – 70m², 2wc, coz
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

PQ.DAS NAÇÕES – R$3800, 00 – 2wc, mezanino com 
escritório, copa e wc. AT: 426m² AC: 359m²

  SITE NA NET : www.localizaimoveis.net   
com fotos de imóveis para venda 

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 gara-
gem 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
CA03878 – VL. ALPES SUÍÇOS – 3 dormitórios (2 suítes) com 
ar condicionado, móveis planejados, sala e cozinha integradas, 
lavabo, piscina, quintal garagem para 3 carros e cerca elétri-
ca.  .......................................................................R$750.000,00
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 fogão 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 ame-
ricana planejada, espaço gourmet, lavabo, banheiro social e 
garagem coberta para 2 carros. Em fase de acabamento.  ....... 
.............................................................................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$650.000,00
CA03765 – COND. GRAND VILLE RES. - 3 suítes, escrit, la-
vabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, coz, área gour-
met, 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

TE01744 – COND. JD. DOS IMPÉRIOS – 225m².  ................... 
.............................................................................R$150.000,00
TE01568 – COND. JD. RES. VIENA – 250m². Condomínio com 
piscina adulto e infantil, salão de festas, play ground e campo.  
.............................................................................R$180.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, cozinha e gar.  ......... 
..........................................................R$900,00 isento de IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03541 – VL. BRIZZOLA – 2 dorms, sala, coz e copa.  ..........  
...........................................................................R$900,00 + IPTU
CA03773 – PQ. DAS BANDEIRAS – 2 dorms, sala, coz e gar.   
........................................................................R$1.100,00 + IPTU
CA02985 – JD. POMPEIA – 2 dorms, sala, coz e gar.  ...............  
........................................................................R$1.200,00 + IPTU
CA02472 – JD. MORADA DO SOL – 2 dorms, sala, coz. planejada 
e gar.  .............................................................R$1.250,00 + IPTU
CA1767 – JD. REGINA - 2 dorms (1 suíte c/ hidro), sala 2 amb, 
coz. Integrada, gar e edícula.  .......................R$2.000,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

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, la-
vabo, 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/ chur-
rasq, sauna e 4 vagas.  ................... R$5.000,00 + IPTU + Cond.

APARTAMENTOS

AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz e 1 
vaga.  .................................................. R$700,00 + IPTU + Cond.
AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e gar.  ...........  
............................................................ R$750,00 + IPTU + Cond.
AP01340 – PQ. SÃO LOURENÇO – 2 dorms, sala, coz e gar.  .  
............................................................ R$800,00 + IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm, sala, coz e gar.  .....  
............................................................ R$950,00 + IPTU + Cond.
AP01066 – JD. DI BARI - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e 1 vaga.  
......................................................... R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP00804 – CIDADE NOVA II - Kitnet mobiliado c/ 1 dorm e coz.  
........................................................................R$1.000,00 + IPTU
AP01350 – RES. RES. VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte), sala 2 
amb, coz. planejada e gar.  ............. R$1.350,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. e 
gar.  ................................................. R$1.500,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL00348 – JD. MORADA DO SOL – 40m² c/ WC.  . R$700,00 + 
IPTU
SL00367 – CIDADE NOVA I – Piso Superior: 60m² c/ 1 WC.  ....  
..........................................................................R$1.00,00 + IPTU
SL0091 - ED. AMBASSADOR- 30m² C/ 1 WC.  .........................  
......................................................... R$1.000,00 + IPTU + Cond.
S00235 – VL. SFEIR – 137m². 3 salas, WC, copa, A/S e 2 vagas de 
gar.  ................................................................R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL00248 – JD. REC. DO VALLE – 34m² c/ 3 WCs. ....................  
.......................................................................... R$900,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz e es-
tac.  .................................................................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

planejados, fogão cooktop e forno elétrico, banheiro social 
com gabinetes, lavanderia e garagem para 02 carros. - 
R$2.200+IPTU+COND.

CA03571 – CASA –COND. PARK REAL - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha com planejados e fogão 
cooktop, banheiro social com gabinetes, lavanderia e 
garagem para 02 carros.  - R$2.000+IPTU+COND.

CA03666 – SOBRADO – COND. TERRA MAGNA – 04 
DORMITÓRIOS SENDO 04 SUÍTES (1 MASTER), SALA 
E ESTAR E JANTAR, SALA DE TV, 06 BANHEIROS, 
ÁREA GOURMET C/ CHURRASQUEIRA E FORNO, JD. 
DE INVERNO, SACADA, PISCINA E GARAGEM PARA 
04 VAGAS.- R$5.700+IPTU+COND.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
98457-0730
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AUXILIAR DE LIMPEZA 
– Experiência na função e 
disponibilidade para traba-
lhar em escala 6x1.

ANALISTA ADMINISTRA-
TIVO (A)  – Experiência 
em contas a pagar e rece-
ber, conciliação bancária 
e emissão de Notas Fis-
cais. Superior completo 
ou cursando. Residir em 
Indaiatuba. 

ANALISTA DE PROCESSO 
DE USINAGEM - Superior 
em Engenharia Mecânica 
/ Produção / Tecnólogo em 
Processos ou Técnico. Ex-
periência em programação 
/ preparação torno CNC e 
Centro de Usinagem. Co-
nhecimento em desenho 
mecânico e metrologia, 
conhecer software Solid 
Edge ou similares. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

CONSULTOR (A) COMER-
CIAL – Experiência na área 
de vendas. Vivência na área 
de Recursos Humanos. Re-
sidir em Indaiatuba. CNH B. 

FERRAMENTEIRO – Ex-
periência em ferramentaria 
de moldes plásticos. Cons-
trução e manutenção de 
moldes. Para trabalhar na 
cidade de Monte Mor. Resi-
dir em Indaiatuba ou região.

GERENTE DE VENDAS – 
Para trabalhar em comércio 
no segmento de material 
para construção. Possui 
experiência nesta área. 
Residir em Indaiatuba ou 
Salto.

INSPETOR OPERACIO-
NAL – Possuir experiência 
em liderança de equipe. 
Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Infor-
mática. CNH B. Irá dirigir os 
carros da empresa. Residir 
em Indaiatuba.

JARDINEIRO – Experiên-
cia na função. Residir em 
Indaiatuba.

REBARBADOR INDUS-
TRIAL – Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba.

RECEPCIONISTA – Ensi-
no médio completo. Bons 
conhecimentos em Infor-
mática. Experiência na fun-
ção.  Para t rabalhar em 
consultório odontológico de 
segunda a sexta-feira das 
10H as 20H.

TORNEIRO MECÃNICO 
– Experiência na função e 
torno convencional. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

VENDEDOR (A) - Experi-
ência na área de vendas 
no Ramo de material para 
construção. Ensino médio 
completo. Conhecimentos 
com Informática. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

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.

Ajudante de 
estruturas 
metálicas

Atendente de 
lanchonete 

Auxiliar de 
Cozinha 

Auxiliar de 
Enfermagem 

Auxiliar de limpeza
 

Auxiliar de 
produção

PCD

Caldeireiro (chapas 
de ferro e aço)

Chefe de Cozinha 

Cozinheiro geral

Eletrotécnico

Empregado 
Domestico

Encarregado 
de obras

Enfermeiro 

Engenheiro de 
manutenção 

elétrica

Faxineiro 

Fiscal de Loja 

Fonoaudiólogo 

Gerente de Loja 

Inspetor de 
qualidade

Jardineiro 

Montador soldador

Nutricionista 

Op. de 
empilhadeira 

Op. de 
telemarketing ativo

Padeiro 

Pizzaiolo

Soldador 

Técnico de 
enfermagem

 
Técnico de 

manutenção em 
informática 

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.



classificados
ClassificadosB18

Oportunidade - Ven-
de-se casa Jardim 
Primavera. Sendo 2 
dormitórios um suíte, 
garagem p/02 carros 
e mais dependências. 
F.: (19) 99375-2113. 
WhatsApp.
Casa 2 dorms – Finan-
ciamento pela caixa 
econômica do terre-
no e da construção 
– consulte-nos - - (19) 
98254 7703 /(19)3885-
4500 CRECI 74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL F. (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Altos de Itaici R$850 
MIL F. (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  at : 
2700m², para constru-
tores é possível des-
membrar 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, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 (19) 
3875-2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO), BANHEIRO, 
GARAGEM P/01 CAR-
RO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casa térrea, 3 quar-
tos sendo 1 suíte, wc 
social, sala e cozinha 
ampla, área de serviço 
fechada, garagem p/ 
3 carros, portão ele-
trônico e ampla área 
verde. AC 145m2 e AT 
387m2. Tratar direto 
com proprietário tel. 19 
9 7403-1950.

Vendo edícula toda 
florida e murada com 
planta aprovada para 
um casa no Jd. Europa 
II em terreno de 250 m². 
Local excelente. (19) 
99697- 6698. 
Vende-se ou troca-se 
casa Jd. Monte verde 
por chácara. Casa 
A.T. 250 m², A.C. 179 
m², portão eletronico, 
cerca elétrica, aque-
cedor solar, área gour-
met, piscina 3x5, casa 
com 7 comodos sendo 
2 banheiros e lavan-
deria. Tratar com pro-
prietário F.: (19) 3816-
2011- 99487-5089
Vendo casa em Salto 
nova - Acabamento 
de primeira. Recanto 
do Guaraú - 3 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
garagem para 2 carros . 
AT: 175m² AC: 92,5m². 
Valor : R$250.000,00 
F.: (19) 99612-7897. 
Aceito permuta com 
terreno em Indaiatuba.
Jardim Montreal - 
Excelente casa térrea 
com 106m2 – AT150, 
3 D (1 suíte), wc social 
cozinha c/ balcão e 
mesa de granito, sala 
de jantar e sala de 
visita, churrasqueira 
com wc, aquecimen-
to solar, preparada p/ 
ar condicionado, por-
celanato, esquadrias 
em alumínio e tudo 
mais, garagem co-
berta. R$490.000,00. 
19-9.97519921 creci 
65362.
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! 
JD.LAGUNA EM SAL-
TO-SP. Casa de 02 
dormitór ios,  sendo 
um suíte, sala/cozi-

jantar, coz. planejada, 
02 wc, 01 lavabo, área 
de serviço, churras-
queira e garagem 02 
vagas. A/T  180M² A/C  
150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamen-
to). F.: (19) 3935-
CASA – JD ESPLANA-
DA - 03 dorm. sendo 
01 suíte, 01 WC, 03 
sacadas, sala de estar, 
jantar e sala de tv, coz. 
planejada, dorm. de 
empregada com WC, 
área gourmet, espaço 
p/ piscina com enca-
namento preparado, 
aquecimento solar em 
todos os cômodos e 
garagem coberta 02 
vagas. A/T  360,00 
M²e A/C  270,00 M² - 
R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com pla-
nejados, Sala, Cozinha 
com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Gara-
gem  4 vagas sendo 2 
cobertas. A/C 190,00M² 
e A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banhei ro ,  área de 
serviço e garagem 02 
vagas A/C 125,00M² 
E A/T  125,00M²  - 
R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Vendo/Troco casa no 
Sul de Minas Gerais 
por casa em Indaiatu-
ba - 2 suítes, 1 quarto 
para visitas, wc, sala de 
estar, cozinha de fogão 
a lenha integrada com 
churrasqueira. Lavan-
deria, garagem para 
2 autos. Canil Pomar, 
galinheiro. Área total 
5.000m². Área cons-
truida 290.76m². Docu-
mentação: OK. F.: (19) 
98174-527
Vende-se casa no Jar-
dim Morada do Sol - 
Garagem 2 carros com 
portão eletronico, sala, 
cozinha, banheiro, 2 
quartos sendo 1 suíte, 
parte superior lavan-
deria e banheiro. Es-
tuda troca por terreno 
de menor valor como 
forma de pagamento. 
F.: (19) 99735-5418. 
Tratar c/ Antonio. Valor: 
R$ 380.000,00
 

Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dormi-
tórios (1 suite c/ ar-
mários 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 condo-
mínio Bosque dos 
Indaiás - com 2 dor-
mitórios, sala em L, 
garagem coberta. Va-
lor R$190.000,00. F.: 
99416-9250
CASA -JD. MONTE 
VERDE - 01 dorm., 
sala, coz., WC, lavan-
deria e garagem 01 
vaga. - R$750,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413

SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de ser-
viço e garagem 02 va-
gas. Ótimo acabamen-
to. - R$1.350,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 03 
dorm., sendo 02 com 
sacada, sala para 02 
ambientes, copa/coz. 
com balcão planejado, 
02 WC, 02 lavanderias 
(sendo 01 no piso su-
perior), churrasqueira 
e garagem 02 vagas 
com portão eletrônico. - 
R$1.400,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
 

Vendo apartamen-
to 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 Mantova como parte 
do pagamento. Valor: 
R$ 290.000,00. Tratar 
direto 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 completa. 
R$450.000,00. Fone: 
(19) 99721-0395
APARTAMENTO JD. 
TROPICAL – 2 dormi-
tórios sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, co-
zinha, lavanderia, WC 
social, varanda gour-
met e 1 vaga de ga-
ragem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: 
(19) 99194-0145
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$350 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chá-
cara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, co-
zinha(planejada), ba-
nheiro, garagem p/01 
carro . cond:200,00 
i nc l uso  água  R$ : 
175.000,00.
Vendo apt no Centro 
com 2 dorm. + 1 suíte, 
todos os cômodos com 
armário, garagem p/ 2 
carros e cozinha plane-
jada. (19) 99697- 6698
Vendo Apartamento 
Residencial - Nações 
Unidas, Jd. Alice In-
daiatuba/SP. 02 dorm. 
(um com móveis pla-
nejados), sala de estar 
e jantar, cozinha pla-
nejada, lavanderia c/ 
armário, WC, garagem 
para 01 carro coberta, 
1º andar. Baixo con-
domínio e IPTU - Ven-

do mobiliado. F.: (19) 
3394-2197 - cel: (11) 
98635-7556
Vendo Apartamento. 
Valor: R$155.000,00. 
Aceito 50% de entra-
da e financiamento 2 
dormitórios. Jardim 
Morumbi. Tratar com 
proprietário. F.: (19) 
99482-6697 F.:(19) 
3875-3201
Vende-se apto Cond. 
Portal das Flores - 
3 dorm; cozinha pla-
nejada; 1 vaga; área 
de lazer completa. R$ 
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; va-
randa gourmet; área de 
lazer completa. 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 Village 
Azaléia. Com 3 dorm., 
1 vaga p/ carro e área 
de lazer. Tratar com 
proprietário (19) 99127- 
1799
Vende-se ou Troca-
-se apartamento Villa 
Felicità. Frente ao Par-
que Ecológico - com 
móveis planejados, ar 
condicionado, 2 vagas 
na garagem . Lazer 
completo . 84m². Valor: 
R$490.000,00. F.: (19) 
99622-7901. Direto c/ 
proprietário
Vendo ou Alugo apar-
tamento no condo-
mínio Bosque dos 
Indaiás - com 2 dor-
mitórios, sala em L, 
garagem coberta. Va-
lor R$190.000,00. F.: 
99416-9250
Le Jardin - Aparta-
mento frente ao Parque 
Ecológico, sol da ma-
nhã nos 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, duas va-
gas na garagem, amplo 
salão de festa, salão de 
jogos, quioske, piscinas 
adutos e infantil, lugar 
mais nobre da cidade 
87m² de área útil, 10º 
andar. 15% de descon-
to comparado ao valor 
da construtora ou per-
muta de 50% do valor 
total (Valor da constru-
tora R$640.000,00). F.: 
(19) 99703-3734
Em Interlagos, J.d. 
C o n s ó r c i o  S P  - 
Oportunidade única 
R$1090.000,00. Apto 
com  140m², 3 suítes 
equipadas, sala ampla 
com 2 vastos ambien-
tes, varanda gourmet, 
cozinha com armários 
planejados, área de ser-
viço, wc de empregada, 
2 vagas. Condomínio 
com lazer completo, 
piscinas especiais, 
quadra, academia, etc. 
Acesso fácil ao comér-
cio, bancos, escolas, 
shopping, avenida Inter-
lagos. Disponíveis fotos 
e demais informações. 
Discute-se proposta. 
(19) 99751-9921 (Cel 
e WhatsApp) Cresci 
65362

 

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
Aluga-se apto 70m² - 2 
Dormitórios, suíte, va-
randa gourmet. Próxi-
mo ao SESI e Walmart. 
R$1.500,00 (Já incluso 
condomínio e IPTU). 
Tratar com Luci (19) 
99928-3350

 
Precisa-se de caseiro 
para serviços gerais 
em sítio na estrada de 
Indaiatuba para Mon-
te Mor. Boa locali-
dade para morar F.: 
(19)99736-7983 ou  
99619-2921 (WhatsA-
pp)
Chácara Vale do Sol 
- Casa Avarandada – 2 
dormitórios, sala, cozi-
nha americana, WC fem 
e mas, piscina, churras-
queira, murado e gra-
mado 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, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em In-
daiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. 
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 
sabados saindo de Vi-
racopos em Campinas-
-SP. A propriedade esta 
distribuída em pasta-
gem, lavoura de cacau, 
outras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede 
nascente com água boa 
sendo preservada em 
três locais da proprie-
dade. Documento ITR 
OK. Opções para plan-
tação de feijão, milho, 
mandioca, café e outros. 
Isso em virtude da boa 
media de chuvas/ano na 
região e as nascentes 
existentes na proprie-
dade. Contato F.:(19) 
98288-1728. WhatsApp.

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!
O P O R T U N I D A D E 
Ú N I C A ! !  J A R D I M 
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 dor-
mitórios (01 suíte) sala- 
cozinha –wc social- 
lavanderia, garagem 
p/02 autos. Oportuni-
dade única! Em oferta 
para o mês de fevereiro 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00, 
ou terreno no negócio. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
JARDIM ADRIANA 
- 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, la-
vanderia, edícula   e 
grande espaço de ter-
reno 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.
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) 
wc social, sala, cozi-
nha, garagem com por-
tão eletronico,110m² 
de área construída, 
em lote de 133m² do-
cumentos em ordem 
para financiamento. 
Apenas R$255.000,00 
aceita terreno e carro. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
Jardim I tamaracá 
Vendo/Troco - Casa 
com 123metros de área 
contruída, em terreno 
de 400 metros, com 
2 dormitórios, sendo 
uma suíte e um WC 
social, sala, cozinha, 
área de serviço, gara-
gem p/ 3 carros, todos 
com acabamento em 
piso frio, corredor la-
teral 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. Contato 
direto c/ proprietário F.: 
(19) 3875-0667. Doc: 
OK
Vendo casa no Jar-
dim Oliveira Camar-
go - sala, cozinha, 2 
quartos, lavanderia 
separada nos fundos e 
garagem. Aceito finan-
ciamento pela caixa . 
Valor R$195.000,00. 
F.:(19) 3835-1210 / 
(19) 3834-8020 / (19) 
98316-2829 WhatsApp
Oportunidade casa 
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. Direto 
com proprietário
Oportunidade casa 
em condomínio Vista 
Verde - casa terrea 
3 dormitórios sendo 
1 suíte, banheiro so-
cial, lavabo, garagem, 
área gourmet. Valor: 
R$420.000,00. F.: (19) 
98373-1718. Direto 
com proprietário
Condomínio Montreal 
- Lindo sobrado com 
fundos para área verde. 
3 dormitórios sendo 1 
suíte com amplo clo-
set, com sacada para 
área verde, 1 garagem 
coberta e uma desco-
berta, cozinha com pia 
e bancada e ilha, sala 
de estar e jantar, varan-
da gourmet, lavaderia 
fechada, aquecedor 
solar, preparada para 
ar condicionado em 
todos os dormitórios 
com porta balcão e 
persiana com controle 
remoto. Fácil acesso 
a área de lazer. A.T. 
150m² A.C. 162m². 
Aceito financiamento. 
Valor R$ 580.000,00 F.: 
(19) 99703-3734
Park Real - Linda casa 
terrea. 3 dormitórios 
sendo 1 suíte mas-
ter com closet gran-
de, aquecedor solar, 
luminárias instaladas, 
praparados para ar 
condicionado, sala de 
jantar e de estar, área 
de serviço com chur-
rasqueira, 1 garagem 
coberta e outra des-
coberta. A.C. 105m² 
A.T. 150m². Aceito fi-
nanciamento. 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$235.000,00 
F.: (19) 99703-3734
Casa cond. Bréscia - 3 
amplas suítes com sa-
cadas, salas de jantar, 
estar, lavabo. Cozinha 
planejada e área gour-
met. Acabamento de 
luxo, 200m² constru-
ídos. R$ 730.000,00. 
Avalio proposta de apto 
e terreno como entra-
da. F. 19-992170168 
ou 19-992357764.
CASA– VILA FURLAN 
- 03 dorm.  sendo 01 
suíte, sala de estar e 
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Vende-se chácara 
com 2500 metros , só 
a terra, ja com ener-
gia e agua no local. 
Valor R$ 140.000,00.  
Telefone  para conta-
to:  (19)994087078 e 
(19)982665946.
CHÁCARA – LAGOS 
DE SHANADU -03 
dorm., sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, 
wc, área de serviço 
e garagem 02 vagas. 
Gramada e possui pis-
cina. A/C 258.78M² e 
A/T 5 .280M² -  R$ 
790.000,00. F.: (19) 
3935-1413

 
VENDO JARDIM LA-
GUNA - Terreno de 
302m² planos. Aceito 
veiculo c/ parte paga-
mento. R$190.000,00. 
Direto com proprietário 
F.: (19) 98282-9020. 
Oportunidade. Cond. 
Maria Dulce - Terre-
no de 300m². Ótima 
topografia. Fone: (19) 
99166-8272 – (19) 
98333-5694
Vendo terreno Jar-
dim Regina. Ótima 
topografia 250m². Valor 
R$195.000,00 Tratar 
F.: (19) 99774-4452.
Terreno no Condomi-
nio  Residencial Dona 
Lucilla. Condomínio de 
alto padrão,  área de 
379,20m2. Preço abai-
xo do mercado, R$275 
mil (R$725,00 o m2). 
Aceita permuta com 
apartamento de valor 
similar.  Direto com 
o proprietário. Imóvel 
quitado. F.:19-98128-
7316.
Vende-se terreno no 
condomínio Vista 
Verde 175m². Próxi-
mo a portaria. Tratar 
com proprietário. F.: 
(19) 99792-1440 / (19) 
99774-3834
Vendo/ Troco : Ter-
reno de 300 m² plano, 
melhor local Jd. Espla-
nada I à 50 metros da 
Av. Parque Ecológico, 
5 minutos do centro, 
próximo ao colégio Ob-
jetivo e o novo Sumer-
bol, padaria Suiça e 
Gianinni. Fácil acesso à 
rodovia. Aceito terreno 
de menor valor em lo-
teamento aberto. Doc. 
OK. F.: (19) 98288-
1728 (whatsapp) / (19) 
3875-2860 - Valor R$ 
235.000,00 (tratar com 
proprietário)
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO (ÚNICO LOTE 
N A  R U A )  1 5 0 M 2 
– R$1060,00P/ M2 - 
ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 
3935-3294. 

JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSIMO 
– R$1.100,00 P/ M2 - 
F.:(19) 99762-7997 /  
(19) 3935-3294
Vende-se terreno na 
Vila Suiça todo mundo 
12 X 25 metros. Valor 
R$235.000,00. Tratar 
com proprietário F.: 
(19) 98324-3243
Vende-se 2 terrenos 
juntos de esquina no 
Jardim Esplanada II. 
Tratar com proprietário 
pelo Fone: (19) 3875-
0801
Jardim Bréscia - Opor-
tunidade única, TER-
RENO com 200m2, 
plano, na quadra H, 
com escritura e regis-
tro, R$165.000,00. Es-
tuda -se proposta. F.: 
(19) 3834-6222 / (19) 
98394-0038. 
Terreno no Distri-
to Industrial Vitória 
Martini. Rua: Mafalda 
Barnabé Soliani com 
Alberto Magnusson lote 
de esquina podendo 
construir 5 galpões, 
área 1322,72m² lote 
21 quadra F. Valor: 
R$600.000,00 parce-
lo em 6 vezes F.:(19) 
97420-5895
Jardim Bréscia - Opor-
tunidade única, TER-
RENO com 240m2, 
plano, na quadra J, 
com escritura e re-
gistro, R$215.000,00. 
(19) 99751-9921 (Cel 
e WhatsApp) Creci 
65362
 

SALÃO COMERCIAL 
–REC. CAMPESTRE 
JÓIA - 250m² constru-
ídos. Cozinha, meza-
nino, lavanderia, 02 
WC’s sendo 01 adap-
tado p/ cadeirante. - 
R$4.000,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal 
do Parque ecológico! 
São 500m² construí-
dos, possui mezanino, 
escritório e banheiros. 
- R$4.300,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
Vende-se padaria no 
Centro. Tratar com Isa-
bel F.: (19) 98439-0774
Galpão Industrial Vi-
tória Martini – 770 A/T 
e 375 A/C. R$4.500,00 
Fone: (19) 98333-5694 
– (19) 99166-8272
Vendo sobrado co-
mercial - Salão co-
mercial e casa na par-
te superior – 360m² 
A/T e  300m² A/C. 
R$950.000,00.  Fone: 
(19) 99166-8272 ou 
(19) 98333-5694

V e n d e - s e  p o n t o 
– Jd.Regina. Salão 
odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banhei-
ros e garagem para 2 
carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-4336
Sala nova 39m2, 2WC, 
1 vaga na garagem, 
situado no torre medi-
cal. Direto com o pro-
prietário. Tel. (19) 9 
8239-4260
Passo ponto comer-
cial Mercearia - locali-
zado na R. Padre Bento 
Pacheco, 1809, Vila 
Aurora, área útil 120m², 
R$175.000,00.Tel (19) 
3392-0100

 
Vende-se filhote de 
Maltes - Femias e Ma-
cho micro, vacinado. 
F.:(19) 99716-4485 
WhatsApp
Vendo TV PHILCO 
32” Led Slim. Valor 
R$800,00 á vista. Tra-
tar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500
Cursos de cabelei-
reiro, manicure, ma-
quiagem, depilação e 
barbearia.Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Cursos de cuidador 
de idoso, atendente de 
farmácia, informática, 
rotinas administrativas 
e logística. Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Vendo tapete de vá-
rios tamanhos semi-
-novos a partir de R$ 
50,00. (19) F.: 3834-
1367 (19) 9648-9124 
Dona Jandira
Vendo 1 freezer ver-
tical R$ 300,00. POR-
TAO 1,80X3- $400,00. 
MÁQUINA DE RECAR-
REGAR CARTUCHO 
R$ 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 soltei-
ro madeira maciça óti-
mo 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 
Cas io  novo Valor : 
R$400,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-
1633
Vendo 12 metros de 
corrimão em alumi-
nio para escada. Valor 
R$300,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-
1633
Vendo 3 portas de 
banheiro sem batente. 
Valor R$70,00 (cada). 
T ra ta r  com Son ia 
F.:(19) 3935-1633
Vendo Vidros dianteira 
e traseira para carro 
modelo: Corcel. Valor: 
R$150,00 (cada) F.: 
(19) 3875-7624 
Vendo DVDs raros, 
desenhos e seriados 
R$0,80 cada. F.:(19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo Bacia bran-
ca de banheiro nova 
R$10 ,00 .  F . :  (19 ) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo uma camera 
Tek-Pick, grava ví-
deo, som, tira foto, 
web cam nova na cai-
xa. R$200,00. F.: (19) 
99193-2917 WhatsApp
V e n d o  v e n t i l a d o r 
de pedestal. Valor: 
R$100,00 F. :  (19) 
3 8 3 4 - 1 3 6 7  -  ( 1 9 ) 
996489124
Vendo Tampo de Vidro 
1,50m X 1,50m. Vidro 
temperado 10mm. Va-
lor: 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 semi 
nova. Valor R$70,00. 
F.: (19) 3017-4925 / 
(19) 99140-9237
Vendo comoda de 
MDF para bebe. Bri-
lhante branco. 1,62 
d e  c o m p r i m e n t o . 
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 Offi-
ceJet J4660 Multifun-
cional, colorida, usada, 

revisada, sem tinta, 
USB, 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 Multi-
funcional jato de tinta, 
usada, revisada, sem 
tinta, colorida, USB, 
R$180,00.  F.: (19) 
99617-4522
Impressora HP Offi-
cejet Pro 8600 Multi-
funcional jato de tinta, 
usada, revisada, 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 estado, 
jato de tinta, colorida, 
USB, R$70,00.  F.: (19) 
99617-4522
Impressora multifun-
cional jato de tinta HP 
Photosmart  C4280 
sem tinta, colorida, 
usada e rev isada, 
USB, R$150,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Impressora matricial 
Epson LX-300 com 
cabo paralelo, usada, 
funciona ok com form. 
cont., com fita nova e 
mais duas fitas na cai-
xa, usada e revisada 
ok, R$500,00.  F.: (19) 
99617-4522
CPU AMD Athlon II 
X4 620, 4GB RAM, HD 
80GB, Win7, usado, 
revisado ok, R$250,00.  
F.: (19) 99617-4522
CPU AMD Sempron 
2,2GHz, 2GB RAM, 
H D  4 0 G B ,  L i n u x , 
usado, revisado ok, 
R$100,00.  F.: (19) 
99617-4522
Monitor LG Flatron 
L1742S, 17 pol, usado, 
ok, teclado e mouse 
PS2, R$250,00.  F.: 
(19) 99617-4522

Vendo Micro-ondas 
Consul espelhado de 
inox. Valor R$130,00. 
F.: (19) 3875-7624
Vendo Carrinho de 
bebe. Valor R$80,00. 
F.: (19) 3875-7624
Vendo sofas 2 e 3 
lugares bom estado 
R$400,00. F.:  (19) 
3 8 7 5 - 4 7 3 7  /  ( 1 9 ) 
99380-5379
V e n d o  e s c r i v a n i -
nha nova sem uso 
R$350,00. F.:  (19) 
3 8 7 5 - 4 7 3 7  /  ( 1 9 ) 
99380-5379
Vendo Rack novo 2,0 
metro R$400,00.F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo estabilizado-
res R$40,00 (Cada). 
Cabos com 3 pinos, 
caixas de som para 
computadores, tecla-
dos e mouses. Preço 
Imperdível. F.: (19) 
3 8 7 5 - 4 7 3 7  /  ( 1 9 ) 
99380-5379 
Aceitamos doações 
de equipamentos ele-
tronicos (computado-
res, TV, impressora, 
som) reciclável em ge-
ral. Retiramos no local 
Fone: (19) 99193-2917
Vendo Escrivaninha p/ 
computador ou impres-
sora R$100,00. F.: (19) 
3875-9994
Vendo 1 balcão de 
1,20m, 2 poltronas 
hidráulicas, 2 mesa 
carrinho manicure, 2 
cadeiras pedicure, 1 
balcão de vidro de 1,5 
metros, 2 lavatórios, 
1 cama de massa-
gem, 2 lavatórios, 1 
cama de massagem, 
2 espelho de parede, 2 
carrinhos, 3 poltronas 
individuais, 2 cadei-
ras. Valor a combinar. 
F.: (19) 3875-6237 / 
(19) 99895-9900. Vera 
Yoshida
Vendo um acento de 
encaixar no vaso para 
idosos. Com nota fis-
cal R$170,00. F.: (19) 

98174-5270
Vendo cokpit com vo-
lante. R$1300. Tratar 
com Guilherme (19) 
99712-1426

 
Vende-se Corsa se-
d a m  p r a t a  2 0 0 6 , 
em perfeito estado, 
$14.000. tratar com 
Pedro. F.: (19) 99793-
1806
Vende-se Idea 1.8 Ad-
venture Ano: 2015 Cor: 
Branco Km: 37.700 
Único dono Cel: (19) 
99717-3218

 
Ofereço-me como mo-
torista de van para 
viagens com cursos de 
passageiros e escola-
res. Tratar com Rosa-
ne F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me  como 
pedreiro, encanador, 
pequenos reparos na 
construção civil e pin-
turas. (19) 98329-8580 
(WHATS APP) Falar 
com João
Ofereço-me como 
instalador de antenas 
digitais. Valor R$50,00 
contato F.: (19) 98970-
1976
Ofereço-me  como 
cuidadora de idosos 
crianças pessoas com 
necessidades espe-
ciais pré-operatório e 
etc atendimento hos-
pitalar possui expe-
riência e referência 
horár io disponível . 
Talita19988694313
Ofereço-me como 
passadeira e lavadeira 
de roupas e como cui-
dadora de de crianças. 
Atendo à domicílio ou 

em minha residência. 
Entrar em contato com 
Val (19) 99448-0082 - 
whats app
Ofereço-me como 
limpeza e manutenção 
de piscinas e geral. F.: 
(19) 98332-1025
Ofereço-me  como 
faxineira e passadora 
de roupas. Entrar em 
contato no telefone 
(19) 99595- 9448
Ofereço-me  como 
jardineiro roçada de 
chácaras e limpezas. 
(19) 3875-7624
Ofereço-me como jar-
dineiro, pedreiro, en-
canador e eletricista 
. Tratar com Odair F.: 
(19) 99776-6841
Ofereço-me  como 
empregada domésti-
ca. Tratar com Sonia 
F.: (19) 98265-1498 
ou (19) 98239-0199
Ofereço-me como 
Cabele i re i ra.  Faço 
Escova Progress i -
va e Selamento sem 
formol.  A part i r  de 
R$50,00. Atendo na 
Morada do Sol e tam-
bém a domicílio. F.: 
(19) 99369-5615 / (19) 
3935-0499
Ofereço-me como 
cuidadora de idosos 
pessoas com neces-
s idades  espec ia is 
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 
Ofereço-me  como 
Revisão Manutenção 
e instalação: Alarmes 
- cerca elétrica pontei-
ro e portas eletronicas 
- cameras acesso re-
moto. Elétrica, PABX, 
interfonia predial, re-
sidencial, comercio, 
condomínio F.:(19) 
991932917
Ofereço-me como 
prestador de servi-
ços de pedreiro, en-
canador, eletricista 
e jardineiro. F.: (19) 
99776-6841

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINAIRA DE ALTERAÇÃO DE 

ESTATUTO E ELEIÇÃO DE DIRETORIA DO GAADIN
 
Ficam convocados os associados do GAADIN – Grupo de Apoio dos 
Amigos Deficientes de Indaiatuba com direito a voto, a comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária, no dia 01 de MAIO de 2019, às 
18hr00m na sede social do GAADIN, localizada na cidade de INDAIA-
TUBA, Estado de São Paulo, na Rua Helena Tomasi, 53 – Jardim Rê-
mulo Zoppi, CEP 13345-270 nos termos do artigo 18 e 19 do Estatuto 
Social desta Associação para deliberarem sobre a seguinte a ORDEM 
DO DIA: ALTERAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DE DIRETORIA 
DO GAADIN
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