
Troféu Frutos de Indaiá: Maior evento 
de premiação de Indaiatuba e região

Com direção artística de Erika Novachi e Marcela Benvegnu, o 11º Congresso Internacional de Jazz 
Dance acontece de 27 de abril a 1º de maio em Indaiatuba, e recebe pela primeira vez no Brasil grandes 
nomes da dança internacional. 
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RECONHECIMENTO

Cidade recebe Congresso 
Internacional de Jazz Dance

Prefeitura 
esclarece 
análise do TCE

Tiago Abravanel é uma das 
atrações do 27° Maio Musical

CONTAS

ENTRETENIMENTO

O Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo pub-
licou uma relação com os 
municípios que se encontram 
em situação de comprome-
timento das gestões fiscal e 
orçamentária. 

Com um total de 18 atrações, sendo 13 de artistas 
locais, a 27ª edição do Maio Musical foi anunciada 
oficialmente na última segunda-feira (22).  Destaque 
para as cinco atrações que acontecem no palco externo 
montado em frente à Prefeitura de Indaiatuba.
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Polo Shopping 
lança Dia das 
Mães é Show

MÚSICA

O Polo Shopping Indaia-
tuba realiza, pelo terceiro ano 
consecutivo, o projeto Dia 
das Mães é Show, que reúne 
cantores consagrados ou covers 
de grandes artistas, em home-
nagem às mães. P. A4

Movimento Maio 
Amarelo visa 
ações educativas 

CAMPANHA

O Movimento Maio 
Amarelo deste ano irá fo-
car ações educativas em 
sua programação. O mote 
da campanha nacional é 
“No Trânsito o Sentido é 
a Vida”. P. A5

Doação de 
Sangue ocorre 
amanhã

FIEC

A Fiec realiza amanhã, 
dia 27 de abril, a cam-
panha mensal de doação 
de sangue em parceria 
com o Centro de Hema-
tologia e Hemoterapia da 
Unicamp. P. A6

Oficina Santa 
Paulina comemora 
17 anos

CARIDADE

A Oficina de Caridade 
Santa Paulina completou 
no mês de abril 17 anos 
de atividades, levando 
solidariedade e ajudan-
do bebês recém-nasci-
dos. P. A6

Mega Operação 
prende três 
guardas civis 

ESPORTES

A Polícia Civil realizou 
na manhã de ontem (25) 
uma Mega Operação em 
que resultou na prisão de 
três guardas civis que são 
acusados de tráfico de dro-
gas e corrupção. P. A11

No dia 9 de novem-
bro está marcado 
para acontecer a 14ª 
edição do Troféu 
Frutos de Indaiá. As-
sim como ocorreu no 
ano passado, a noite 
de premiação acon-
tece no salão social 
do Clube 9 de Julho 
e promete surpreen-
der os premiados e 
convidados.
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Preso acusado de matar estudante 
em estacionamento de faculdade

GINÁSTICA

No último quarta-feira (24) foi preso na cidade de 
São Paulo, no bairro cidade Ademar, Jonathan William 
da Silva Santos, acusado de matar o estudante Mabson 
José Dechechi, dentro do estacionamento da faculdade 
Max Planck em fevereiro de 2015.
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Editorial

Doe Vida!

Artigo

Todos os dias, em todo o mundo, 
acontecem cirurgias, acidentes e 
queimaduras graves que tornam a 
transfusão de sangue necessária. 
Para atender essas demandas e 
ainda possibilitar tratamento a 
portadores de hemofilia, leucemia 
e anemias, a doação espontânea e 
periódica é fundamental.

No Brasil, há uma grande ca-
rência de sangue nos hemocentros 
devido à falta de doação.  Atu-
almente, o percentual anual de 
doadores, no país, varia de 1,76% 
a 1,78 da população, quando o 
necessário seria de 3% a 5%. Se 
cada pessoa saudável doasse san-
gue espontaneamente, pelo menos 
duas vezes ao ano, haveria sangue 
suficiente para atender toda a 
população.

Além de uma atitude de solida-
riedade e cidadania, doar sangue 
é um ato simples e seguro que não 
provoca nenhum prejuízo à saúde 
do doador, além de ser um ato de 
amor!

Lagoa do Taquaral terá prática de 
vela no próximo domingo

Museu Prudente de Moraes recebe 
exposição Correspondência

A lagoa do Taquaral, será palco de mais uma 
modalidade de esporte aquático no próximo 
domingo (28). Trata-se da prática de Vela, 
que ocorrerá das 9h às 11h. O evento é 
gratuito e aberto à população. Podem 
participar crianças e adultos a partir de 
8 anos de idade, sem necessidades de 
inscrições. Serão sete barcos disponíveis e 
equipamentos, além de monitores. Em caso 
de chuva ou vento a atividade será suspensa.

O Museu Histórico e Pedagógico Pru-
dente de Moraes recebe desde ontem (25) 
a exposição Correspondência. A mostra 

formada por cartões postais bordados é 
resultado de trabalho do grupo Contos 
e Pontos. A abertura acontece às 10h, 
com oficina aos interessados em viven-

ciar o processo criativo de um postal 
bordado. As inscrições podem ser feitas 

pelo (19) 3422-3069.

26/04- Sexta-feira 28/04 - Domingo27/04 - Sábado 29/04 - Segunda

Mínima: 22°
Máxima: 32°

Mínima: 20°
Máxima: 33°

Mínima: 20°
Máxima: 31°

Mínima: 19°
Máxima: 28°
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  Qual a importância de nossa vida?
Viver com a coragem de fazer o melhor e ser bem feliz. Seremos lembrados apenas durante nossos 

anos de vida ou estamos atentos para transbordar além do tempo de nossa partida desta vida? É esse 
o momento para verdadeiramente ser, para amar e para proclamar o melhor que carregamos em nós. 
Apenas sendo de verdadeiros, dando o melhor de nós, podemos enfim ganhar um lugar cativo no 
coração daqueles que sinceramente tocamos e dessa forma não nos rasgaremos em temores quando 
uma voz sabiamente nos indagar: Qual tua importância nesta vida?   “Plantar uma árvore, escrever 
um livro e ter um filho”? 

Tem muito a ver com esse sentido da vida.  
Quando planto uma árvore e cuido para que ela se fortaleça e sobreviva depois de minha partida, 

ela levará consigo um pouco do que sou e de minha iniciativa e atitude. 
Ela será como uma lembrança minha a acenar para os que contornam seu tronco que eu em corpo 

um dia lá estive e ideologicamente ainda estou. 
Com um filho também é assim, se eu não apequenar minha vida e der a ele o tempo necessário para 

que aprenda comigo, ele levará consigo o que sou não só nos traços e genes, mas em sua ideologia e 
caráter também. 

Dizer de um livro é o mesmo, pois se minhas palavras e pensamentos compilados forem de impor-
tância significativa para a vida dos que vierem a me ler, o que foi escrito por mim ficará e transcenderá 
o tempo. 

Será que estamos criando vínculos com nossos filhos ou protelando a outros as questões que só 
nos dizem respeito? 

Fazemos o nosso melhor dentro das possibilidades que nos foram dadas, desenvolvemos nossos 
talentos ou nos contentamos com a permanência na nossa área de conforto? Nascemos para brilhar, 
sermos os protagonista e atores principais no palco da vida. 



Segundo comunicado da Secretaria da Fazenda, problema teria sido causado pelo adiamento do IPTU para mês de março

Prefeitura esclarece análise do TCE

Comunicado afirma que situação pontual foi ocasionada pelo adiamento do prazo de vencimento do IPTU de fevereiro para março, sem causar prejuízo aos serviços
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Com base no dis-
posto na Lei de 
Responsabil i-

dade Fiscal (LRF), o 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo 
(TCESP) publicou, no 
último dia 16, uma rela-
ção com os municípios 
que se encontram em 
situação de compro-
metimento das gestões 
fiscal e orçamentária. 
Indaiatuba figura na 
lista, que analisa dados 
de receita e despesa 
do primeiro bimestre 
de 2019, porém, por 
meio de sua assessoria, 
a Prefeitura enviou um 
comunicado para escla-
recer o fato. 

O levantamento rea-
lizado pela Divisão de 
Auditoria Eletrônica 
do TCESP integra uma 
nova sis temática de 
divulgação do acompa-
nhamento do resultado 
da gestão das admi-
nistrações municipais. 
Após análise das contas 
do primeiro bimestre 
deste ano, Indaiatuba 
é apontada no inciso V 
do art. 59 da LRF, que 
aponta “a existência de 
fatos que comprometem 
os resultados dos pro-
gramas, com indícios 
de irregularidades na 
gestão orçamentária”. 

A relação com os 
nomes dos municípios 
e dos prefeitos respon-
sáveis foi publicada 
no Caderno Legisla-
tivo do Diário Oficial 
do Estado, na forma 
do  Comunicado GP 

nº 11/2019. Dos 644 
municípios jurisdicio-
nados, 488 enviaram 
suas informações/do-
cumentos ao Sistema 
Audesp, permitindo as 
análises contábeis, e 
156 não prestaram as 
informações e poderão 
ser penalizados. Dos 
analisados, 61 municí-
pios tiveram resultados 
que dispensam a emis-
são de alerta previsto 
na LRF e dos restantes, 
427 receberam alerta.

Comunicado
A Prefeitura de In-

daiatuba enviou um 
c o m u n i c a d o  s o b r e 
cumprimento da Lei 
de Responsabilidade 
Fiscal. “A Secretaria da 
Fazenda de Indaiatuba 
informa que encaminha 

mensalmente a presta-
ção de contas eletrôni-
cas por meio do sistema 
Audesp para análise do 
Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo. 
Com fórmulas fixas, o 
órgão apresenta con-
clusões bimestrais e, na 
ocasião, apontou que a 
receita do município 
não estaria se compor-
tando conforme o pro-
gramado pela própria 

Administração”. 
Prossegue afirmando 

que é “importante ex-
plicar que essa situação 
pontual ocorreu pelo 
fato do Orçamento 2019 
prever a arrecadação do 
IPTU (Imposto Predial e 
Territorial Urbano) para 
fevereiro e o vencimen-
to do imposto acabar 
adiado para março, sem 
causar prejuízo ao bom 
andamento dos serviços 

municipais. A Prefeitura 
adotou a medida para fa-
cilitar a vida do cidadão, 
que possui inúmeros 
compromissos a serem 
honrados no início do 
ano e devido ao período 
econômico delicado por 
qual ainda passa o país”. 

Por fim, ressalta que 
“o apontamento chegou 
a ser emitido porque 
o sistema Audesp não 
analisou a nova situa-

ção. A Administração 
Municipal reitera que 
respeita rigorosamente 
a Lei de Responsabili-
dade Fiscal e se preo-
cupa em planejar o or-
çamento com vistas ao 
equilíbrio entre receitas 
e despesas, preocupada 
sempre em garantir que 
o cidadão receba aten-
dimento e serviços de 
qualidade ao longo de 
todo o ano”. 
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O Polo Shopping 
Indaiatuba rea-
liza, pelo tercei-

ro ano consecutivo, o 
projeto Dia das Mães é 
Show, que reúne cantores 
consagrados ou covers 
de grandes artistas, em 
homenagem às mães. 
Em 2019, o público fará 
uma viagem pelos anos 
70 e 80 com tributos a 
dois grupos consagrados: 
ABBA e Queen. No dia 
4 de maio, a atração é 
o ABBA Majestät, e no 
dia 10, o show fica por 
conta do Magic Queen. 
As apresentações são 
gratuitas e acontecem às 
19h30 na Praça Central.

O ABBA Majestät 
é conhecido como “o 
maior tributo ABBA das 
Américas” e apresentará 
ao público canções como 
Dancing Queen, Mamma 
Mia, Chiquitita, Water-
loo, I Have a Dream, 
entre outros clássicos 
que marcaram os anos 70 

Polo lança Dia das Mães é Show
Edição 2019 do projeto traz covers consagrados das bandas ABBA e Queen ao empreendimento
DA REDAÇÃO
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e fazem sucesso até hoje. 
Após um intenso traba-
lho de pesquisa sobre 
o grupo sueco, a banda 
produz um espetáculo 
que combina o melhor da 
música com réplicas fieis 
do figurino dos artistas.

A banda Magic Queen 
promete grandes sucessos 
do grupo britânico, famo-
so pelos vocais de Freddie 
Mercury. Com atenção 
a detalhes cenográficos, 
instrumentais, figurinos e 
técnicas vocais, o grupo 

traz em seu repertório 
clássicos como Bohemian 
Rhapsody, We Will Rock 
You, Love of my Life e We 
Are the Champions.

Excelência
“As duas bandas que es-

colhemos este ano repre-
sentam, com excelência, 
as características artísticas 
de ABBA e Queen. Am-
bas têm se apresentado 
em grandes teatros e casas 
de show por todo o país e 
é uma honra para o Polo 

Shopping trazer esses 
espetáculos de alto nível 
de forma gratuita para o 
público de Indaiatuba e 
região”, afirma Andréa 
Fernandes, gerente de 
marketing do Polo Sho-
pping Indaiatuba.      

“Também queremos 
agradecer à cidade, aos 
nossos clientes e empre-
sários que estão aqui. 
Queremos trazer alguma 
contribuição para a vida 
de todos. Temos muito 
a trabalhar e aprender, 
obviamente, mas estamos 
caminhando e contamos 
sempre com a presença de 
todos”, finaliza Andréa. 

Dia das Mães é Show
ABBA Majestät 
Data: 4 de maio (sábado) 
Horário: 19h30
Magic Queen 
Data: 10 de maio (sex-
ta-feira) 
Horário: 19h30
Local: Polo Shopping 
Indaiatuba 
Endereço: Alameda 
Filtros Mann, 670 
Entrada gratuita

ABBA Majestät é conhecido como “o maior tributo ABBA das Américas” e é atração no dia 4

DIVULGAÇÃO
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O Movimento Maio 
Amarelo deste 
ano irá focar ações 

educativas em sua progra-
mação. O mote da campa-
nha nacional do Contran 
(Conselho Nacional do 
Trânsito), que é “No Trân-
sito o Sentido é a Vida”. 
O objetivo é conscientizar 
não apenas condutores 
de veículos, mas todos os 
envolvidos no trânsito. 

Durante todo o mês, 
serão divulgadas men-
sagens de conscientiza-
ção nas redes sociais da 
Prefeitura de Indaiatuba 
seguindo o tema da convi-
vência harmoniosa entre 
pedestres e motoristas. 
A programação de rua 
começa no dia 08 de maio 
e se estende até o dia 30. 
A tradicional caminhada 
“Atenção pela Vida” pro-
movida pelo Observatório 
Nacional de Segurança 
Viária em parceria com 
a Administração Munici-

A cidade de Elias 
Fausto é destaque em 
mídia regional pela ge-
ração de 484 vagas nesse 
mês de abril. O número 
positivo foi puxado pelo 
setor de serviços, que 
gerou 491 postos com 
carteira assinada no pe-
ríodo. 

Com notoriedade na 
microrregião de Campi-

Maio Amarelo visa ações educativas
Caminhada “Atenção pela Vida” realizada pelo Observatório Nacional ocorre dia 19
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pal, acontecerá no dia 19.
Para as ações a Pre-

feitura também conta 
com a parceria da Fiec 
(Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura), 
AB Colinas, Polícia Mi-
litar Rodoviária, Artesp 
(Agência de Transporte do 
Estado de São Paulo) e do 
Ceth (Centro Educacional 
de Treinamento Honda).

No dia 08, a equipe da 
concessionária AB Co-

linas estará na base na 
Polícia Militar Rodoviária, 
no km 60 sentido Sul da 
rodovia SP-75, para fazer 
abordagens à motociclistas 
para a entrega de mate-
riais de conscientização. A 
mesma ação se repetirá no 
dia 30, encerrando as ati-
vidade do Maio Amarelo.

Entre os dias 13 e 17 
de maio, estudantes da 
Fiec e agentes do Demu-
tran (Departamento Mu-

nicipal de Trânsito) da 
Secretaria de Obras e 
Vias Públicas estarão au-
xiliando a travessia segura 
nas faixas de pedestres 
em pontos da cidade de 
grande movimento. Os 
locais das ações incluem 
os semáforos da Pista 
de Skate, da confluência 
das avenidas Presidente 
Vargas e Visconde de 
Indaiatuba, na avenida 
Francisco de Paula Leite, 

próximo ao Haoc, ao Ha-
bib’s e à Praça do Cato, 
na Rua 80, e na avenida 
Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, no semá-
foro do Objetivo. Serão 
distribuídos materiais de 
orientação cedidos pelo 
Observatório.

A caminhada “Aten-
ção pela Vida” entra na 
quinta edição. O evento, 
que será realizado no dia 
19, contará com um cir-
cuito de saúde em frente 
à Prefeitura. No local, 
os participantes também 
poderão fazer um teste 
com o Rodovírtua, um 
óculos de realidade virtual 
com vídeos 360 graus que 
simulam situações a que o 
motorista está sujeito ao 
adotar atitudes de risco 
ao volante. A AB Coli-
nas e a Artesp (Agência 
de Transporte do Estado 
de São Paulo) trazem 
esse equipamento para 
Indaiatuba. O Rodovírtua 
aborda sempre a partici-
pação do fator humano 
nos acidentes.

O CETH – Centro 
Educacional de Treina-
mento Honda também 
será parceiro na caminha-
da, com a pista educativa 
infantil e com material 
educativo que trabalha 
o tema “Harmonia no 
Trânsito”.  A equipe da 
Honda realizará check-
-ups nas motocicletas, 
checando itens de segu-
rança e disponibilizará 
uma “sacochila” para os 
condutores usarem em 
suas motocicletas.

No dia 25, o Demutran 
também organizará um 
evento especial do Maio 
Amarelo na Praça Dom 
Pedro, com a presença 
dos bonecos Transitolino 
e Faixinha, que foram de-
senvolvidos especialmen-
te para ajudar nas ações 
feitas durante a Semana 
Nacional do Trânsito do 
ano passado. Eles vão 
para as ruas novamente 
com a equipe do Trânsito 
com a missão de garantir 
a atenção da população 
durante as abordagens.

A programação de rua começa no dia 08 de maio e se estende até o dia 30

Sob o comando da atual gestão, os números de emprego estiveram em alta 

ELIANDRO FIGUEIRA  
RIC/PMI
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EMPREGO
Elias Fausto é destaque na criação de vagas de emprego 

nas que possui 16 mu-
nicípios, Elias Fausto 
superou cidades como 
Campinas, Indaiatuba, 
Americana, Hortolândia, 
Jaguariúna e entre ou-
tras que possuem polos 
industriais e mesmo as-
sim não obtiveram saldo 
superior ao da nossa 
cidade.

Segundo os dados 

apresentados pelo Caged 
(Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempre-
gados) do Ministério da 
Economia, Elias Faus-
to apresenta constante 
crescimento em seus 
dados. Cidades vizinhas, 
como Indaiatuba e Mon-
te Mor não apresentaram 
a mesma constância e 
possuem números bem 

abaixo ao do município.
Os números positi-

vos foram alcançados 
com muito empenho da 
Prefeitura Municipal 
por meio do prefeito 
Maurício Baroni que 
investe na capacitação 
e treinamento de jovens 
da cidade. 

A Secretaria do De-
senvolvimento Social de 
Elias Fausto diariamen-
te realiza currículos, 
coleta informações das 
empresas a respeito de 
novas vagas e abre um 
campo de oportunida-
des para a população da 

cidade.
N o  m ê s  p a s s a d o 

foram 183 currículos 
elaborados e alguns já 
foram selecionados para 
o mercado de trabalho. 

Os interessados po-
dem deixar o currículo 
no Balcão de Empregos 
de Elias Fausto que fica 
localizado na Secretaria 
de Desenvolvimento 
Social na rua Coronel 
Domingues Ferreira, 
nº 318, centro, Elias 
Fausto. 

Geração de emprego
Ao longo dos  anos, 

Elias Fausto tem apre-
sentado números su-
periores. Em março de 
2015 o saldo era de 
36 empregos gerados. 
Sob o comando da atual 
gestão, em 2017 e 2018 
os números estiveram 
em alta chegando há 
423 vagas geradas. E 
no último balanço de 
2019 esse saldo bateu 
recorde e chegou à mar-
ca de 484 empregos de 
acordo com o CAGED 
– Cadastro Geral  de 
Empregados e Desem-
pregados do Ministério 
do Trabalho. 



COMEMORAÇÃO

Candidatos interessados devem comparecer das 8h às 11h e levar documento oficial com foto

Doação de Sangue ocorre amanhã na Fiec
A6 | cidade

A Fiec realiza ama-
nhã (27) a cam-
panha mensal de 

doação de sangue em 
parceria com o Centro de 
Hematologia e Hemote-
rapia da Unicamp. 

Os candidatos inte-
ressados em doar devem 
comparecer a Fiec, lo-
calizada Avenida En-
genheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 3.405, Jardim 
Regina, das 8h às 11h. 

Para ser um doador 
é obrigatória a apresen-
tação de documento ofi-
cial com foto. Ter entre 
16 (dos 16 até 18 anos 
incompletos,  apenas 
com consentimento for-
mal dos responsáveis) e 
67 anos, não estar em 
jejum; evitar apenas 
alimentos gordurosos 
nas quatro horas que 
antecedem a doação.

Não poderá ser doador 
o candidato que estiver 

fazendo algum tipo de 
tratamento, usando me-
dicamento, estiver com 
gripe, ter tomado a vacina 
contra a febre amarela ou 
contra a gripe comum há 
menos de 30 dias, não 
tiver parceiro (a) fixo (a), 
pesar menos de 50 quilos, 
tiver feito endoscopia há 
menos de um ano, tiver 

De acordo com Hemocentro, cerca de 450 ml de sangue pode ajudar a salvar até quatro vidas

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JULIANA WOLF

1-    Retirada da senha
O candidato é recebido 
por um representante da 
FIEC, antes de retirar a 
senha, é importante que 
avise sobre a participa-
ção pela primeira vez 
como doador, para que 
seja explicado como 
acontece a campanha e 
informado os principais 
motivos que possam 
impedir a sua doação.

2-    Sala de espera
Nessa etapa o candidato 
aguarda até que seja 
chamado para o cadas-
tro, na sala de espera 
também são passadas 
algumas orientações.

3-    Cadastro
Obrigatório a apresen-
tação de um documento 
oficial com Foto para 
cadastro.  Nessa etapa 
informe se tem interes-
se em se cadastrar para 

ser doador de Medula 
Óssea.

4 - Exame físico
São realizados testes 
para: anemia, verifica-
ção de pressão arterial, 
pulso, temperatura, peso 
e altura.

5-    Entrevista
A entrevista é individual, 
são feitas perguntas es-
pecíficas, e assinado um 
termo de responsabilida-
de quanto a veracidade de 
suas respostas.

6-    Coleta
Será coletado uma bolsa 
de sangue e amostras 
para os exames labora-
toriais.   

7-    Lanche
Após a doação o can-
didato é encaminhado 
para um local onde é 
oferecido um lanche.

Vai doar pela primeira vez? 
Entenda as etapas da Doação;

piercing ou tatuagem 
também há menos de 
um ano, for diabético, se 
tiver ingerido bebida al-
coólica na noite anterior 
e fumar horas antes.

De acordo com o He-
mocentro, cerca de 450 
ml de sangue doado - o 
equivalente a uma bolsa 
de sangue - pode ajudar 

a salvar até quatro vidas.
As campanhas de Do-

ação de Sangue realiza-
das na Fiec têm o apoio 
da Secretaria Municipal 
de Saúde, que disponi-
biliza uma ambulância 
durante todo o período 
de doação, seguindo nor-
mas da Unicamp (Uni-
versidade de Campinas).

Oficina de Caridade Santa 
Paulina comemora 17 anos

A Oficina de Caridade 
Santa Paulina completou 
no mês de abril 17 anos 
de atividades, levando 
solidariedade e ajudando 
bebês recém-nascidos 
com lindos enxovais. 

A responsável pela 
entidade, Dione Bueno, 
conta como surgiu a ofi-
cina. “Começamos a tra-
balhar com a comunidade 
Santa Rita. Atualmente 
atendemos a Pastoral 
da Criança, Vicentinos 
e Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo”.

A Oficina conta com 
48 voluntários que fa-
bricam em média 25 en-
xovais por mês. “Com 
nosso bazar conseguimos 
recursos para produzir os 
enxovais”, afirma Dione.

No ano de 2018, a Ofi-
cina Santa Paulina produ-
ziu de janeiro a dezembro 
147 enxovais que foram 
distribuídos para toda a 
cidade. A entrega é feita 
para o bebê recém-nascido 
ou para mãe que está no 
oitavo mês de gestação. 
A Oficina ainda oferece 

enxovais neutros, no caso 
da mãe que não realizou o 
pré-natal, posteriormente 
sem saber o sexo do bebê.

De acordo com Dio-
ne, são entregues 55 pe-
ças que servem até o 
terceiro mês ou quarto 
mês do bebê, dependendo 
do tamanho da criança.

A coordenadora fala 
ainda dos objetivos que 
oficina tem alcançado 
nesses 17 anos de ati-
vidade. “Já ajudamos 
muitas gestantes em 
nossa cidade e o nosso 
maior objetivo é aten-
der mais gestantes, pois 

nosso trabalho não pode 
parar nunca. Nós ama-
mos ajudar o próximo”.

Para os interessados 
em receber os enxovais, 
basta entrar em contato 
com a Pastoral da Criança 
ou com os Vicentinos de 
Indaiatuba que irão enca-
minha seu pedido, onde 
uma triagem será feita 
pela assistente social. 

Para aqueles que têm 
interesse em participar do 
Bazar da Oficina, basta 
comparecer todas as quar-
tas-feiras, das 9h às 16 
horas, na Rua 11 de Junho, 
1581, Vila Vitória.

Voluntárias da Oficina de Caridade Santa Paulina em ação

RODRIGO CAMPOS



Até o dia 20 de maio, 
a Prefeitura Municipal 
de Indaiatuba estará com 
inscrições abertas para o 
preenchimento de cerca 
de 100 vagas na área da 
saúde. Para auxiliar os 
inscritos neste Concurso 
Público e em outros, a 
UniMAX – Centro Uni-
versitário Max Planck, 
disponibiliza aproxima-
damente 40 mil exempla-
res, gratuitamente, para a 
consulta diretamente na 
Biblioteca, que fica na 
Avenida 9 de dezembro, 
460 – Jardim Pedroso 
em Indaiatuba. O horário 
de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 

Inscritos em concursos públicos podem 
usufruir da biblioteca da UniMAX
Consulta gratuita pode ser feita no local de segunda a sexta-feira e aos sábados

TATIANE DIAS
UniMAx

7h30 às 23h e aos sábados 
das 8h30 às 12h30.

O acervo é formado 
por livros acadêmicos, 
didáticos, técnicos e de 
literatura, além de revis-
tas técnicas científicas 
dos mais diversos temas 
acadêmicos contemplados 
pelos 20 cursos oferecidos 
pela UniMAX nas áreas 
de Saúde (Biomedicina, 
Enfermagem, Nutrição, 
Farmácia, Fisioterapia, 
licenciatura e bachare-
lado em Educação Físi-
ca, Medicina e Medicina 
Veterinária); de Exatas 
(Engenharias Civil; de 
Produção; de Controle e 
Automação) e Humanas 
(Administração, Arquite-
tura e Urbanismo, Ciên-

cias Contábeis, Direito, 
Gastronomia, Logística, 
Marketing, Pedagogia e 
Recursos Humanos).

Para isso, não é ne-
cessário cadastro prévio. 
O visitante (quando for 
egresso ou da comunida-
de) somente deve apre-
sentar um documento com 
foto (RG, CNH, etc.)  para, 

além da consulta, poder 
usufruir do guarda-volu-
mes, onde serão guardadas 
bolsas, pastas, mochilas, 
sacolas, entre outros ob-
jetos, pois a entrada com 
esse tipo de acessório não 
é permitida. Neste caso, 
não é permitido à comu-
nidade em geral o uso de 
serviços externos, como 

Acervo é formado por livros acadêmicos, didáticos, técnicos e de literatura, além de revistas dos mais diversos temas

MARIA CAROLINE CABRAL/UNIMAX
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o empréstimo domiciliar 
ou a consulta às bases de 
dados. Já no interior da bi-
blioteca, qualquer pessoa 
pode usufruir de todos os 
recursos disponíveis que, 
além do acervo comple-
to, tem à disposição 18 
computadores e rede wi-fi 
em todo campus, possibi-
litando o uso de qualquer 
equipamento eletrônico, 
como notebooks, smar-
tphones, entre outros.

O bibliotecário, San-
dro Revolti, explica que: 
“toda a estrutura do local 
é destinada ao estudo e 
desenvolvimento de pro-
jetos acadêmicos e, sendo 
assim, segue um conjunto 
de regras e normas que 
devem ser respeitadas na 
íntegra, para que qualquer 
usuário consiga usufruir o 
máximo possível dos ser-
viços”. O visitante, ao 
chegar, será orientado 
do que é permitido ou 
não nas dependências 
da biblioteca, como 
por exemplo, não con-
sumir nenhum tipo de 
alimento no local.

Sandro destaca ainda 
que não são permitidos 

grandes grupos de usu-
ários externos (acima 
de três pessoas) devido 
ao uso compartilhado 
do local. “Para alunos 
e professores da insti-
tuição, a identificação 
é feita através de cartão 
do aluno e os emprés-
timos domiciliares são 
permitidos”, esclarece.

Os visitantes também 
podem usufruir de toda 
a infraestrutura oferecida 
pela UniMAX como o 
Centro de Convivência 
com cantina, os diversos 
quiosques espalhados pelo 
campus, banheiros, etc.  

As mesmas orienta-
ções servem para a biblio-
teca do HEV (Hospital-
-Escola Veterinário), que 
fica Rod. João Ceccon, 
km 4 – Jd. Altos do Bela 
Vista. O horário de fun-
cionamento é de segunda 
a sexta-feira, das 08h às 
17h e das 18h às 22h a aos 
sábados, das 08h às 12h.

Em caso de dúvidas, li-
gue para (19) 3885-9900 ou 
envie e-mail para bibliote-
ca@faculdademax.edu.
br ou biblioteca.sandro@
faculdademax.edu.br.
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Prova Ciclística 1º de Maio 
promove sua 69ª edição
Competição reúne os principais atletas do cenário nacional 
DA REDAÇÃO
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Prova acontecerá em circuito montado no Parque, com largada e chegada em frente à Prefeitura

DIVULGAÇÃO

GIULIANO MIRANDA

TABELÃO
21º CAMPEONATO LIGA REGIONAL AIFA 2019
Rodada amanhã, dia 27, no Ginásio do XII de Junho
Horário      Times  Divisão
12h50 Unidos Indaiá x Celtic/Otica Dini           3º
13h50 Os Brabos x Red Bull/Cardeal                     3º
14h40 Real Magia/CA x The Rockets              3º
15h30 Indaia City Futsal x Otro Iskema             3º
16h20 Flamengo x Parque Indaiá B              3º
17h10 Dortumont/M. Lanches x Mazolas                 3º
18h00   Atlético C. Indaiá x Oros Futsal                 3º

Rodada amanhã, dia 27, no Ginásio do Carlos Aldrovandi
Horário       Times  Divisão
12h50 Meninos.D.V/Talilas x S. M. /Inova            3º
13h50 Zenit Futsal x Nacional Futsal                      3º
14h40 Schalke Gril/Futshow x Cidade Nova     3º
15h30 ML. Inf. Drog Unifarma x Sol Sol/U. Tribuna        3º
16h20 Carvalhada Futsal x Sem Chance             1º
17h00 XII Junho x Tênis de Ouro                      1º
18h10 Schalke G./Tam. Tintas x Napoli Futsal    1º

Rodada amanhã, dia 27, no Ginásio Municipal de Esportes
Horário       Times  Divisão 
13h50 Dudaluna Futsal x Clube 9 de Julho                  3º
14h40 Projeto Restitui x Barcemlona Futsal                2º
15h30 Palone Tintas x R5 Colégio Meta            2º
16h20 Borussia/B. Academia x Belle Bras/Optica Sol     2º
17h10 Juventus Futsal x U. Tribuna/Sol Sol      2º
18h10 Avante F.C x D.R.B Auto Mecânica       3º

19º Copa Futsal Atletas de Cristo 2019
Rodada domingo, dia 28, na Sol Sol
Horários                   Times   Grupo
12h50 Batista Morada do Sol x Batista Vida Plena         A
13h50 Hangar 7 x ASS. Deus Filadelfia                          B 
14h40 ASS. Deus C. Bonito x Comunidade Rhema B

Rodada domingo, dia 28, no Ginásio do XII de Junho
Horários                   Times   Grupo
11h50 ASS. Deus Belém M. Sol x Batista do Povo       B
12h50 Ministério Plenitude A x1ª Quadrangular              A
14h30 Renascer em Cristo x Minist. Resplandense A
15h20 Nazareno Central x Bola de Neve                   B

SUB 20
Primavera empata em casa

No fer iado  do 
Dia do Traba-
lhador ocorre 

em Indaiatuba a tradi-
cional Prova Ciclística 
1º de Maio, no Parque 
Ecológico. Essa será a 
69º edição da compe-
tição, que reunirá os 
principais ciclistas do 
cenário nacional.

Estarão reunidos 14 
competidores Federa-
dos e não Federados, 
com destaque para a 
Elite masculino e femi-
nino, que reúne alguns 
dos principais ciclistas 
e equipes do ciclismo 
brasileiro. A compe-
tição acontecerá em 
circuito montado no 
Parque Ecológico, com 
largada e chegada em 
frente à Prefeitura. 

Serão duas distâncias 

distintas: Circuito A 
com 2,5 km (com alti-
metria) e Circuito B com 
2 km (plano), a partir 
das 8 horas. Serão sete 
baterias nas duas distân-
cias, reunindo ciclistas 
de diversas idades.

Quem tiver interesse 

em participar deve ficar 
atento, pois as inscri-
ções terminam hoje (26) 
e devem ser feitas no site 
da Federação Paulista de 
Ciclismo. O valor da 
taxa de inscrição é de 
R$ 60. Haverá isenção 
para as categorias Open 

Juvenil e Open Infantil, 
masculino e feminino.

A edição contará 
com premiação em di-
nheiro, medalhas do 1º 
ao 5º lugar e os ciclistas 
deverão estar uniformi-
zados no momento da 
entrega dos prêmios. 

Na tarde do último 
sábado (20) a garotada 
do Primavera entrou em 
campo para enfrentar 
o Red Bull Brasil pela 
segunda rodada do Cam-
peonato Paulista Sub-
20. Jogando em casa, a 
equipe manteve o bom 
futebol apresentado na 
estreia e criando oportu-
nidades de abrir o placar. 
Já os visitantes se preser-
varam na marcação espe-
rando um contra-ataque. 

No final da primeira 
etapa, aos 36 minutos, 
depois de bela jogada o 
meia Vitor abriu o placar 
para o Primavera. Após o 
gol, o time de Campinas 
teve que correr em busca 
do gol de empate. No 
segundo tempo o jogo 
ficou um pouco mais 
controlado com poucas 
oportunidades para duas 
equipes e muita marca-
ção e posse de bola. 

Quando parecia que 

o Fantasma garantiria 
a vitória e os três pon-
tos, o atacante Julio 
Cesar, aos 35 minutos, 
finalizou com precisão 
deixando tudo igual no 
Gigante da Vila.

Com o empate, o Pri-
mavera ficou na segunda 
colocação do Grupo 3, 
com quatro pontos ga-
nhos. O próximo desafio 
da equipe é amanhã (27), 
às 15 horas, contra a o 
Taubaté, fora de casa.



Dois casos de violência 
doméstica são registrados
Em um dos casos, a mulher foi agredida a chutes pelo ex-companheiro

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA
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Na sex ta - fe i ra 
(19), a Guarda 
Civil atendeu 

duas ocorrências de vio-
lência doméstica. A pri-
meira delas foi registrada 
no Jardim Morada do Sol, 
quando um indivíduo pu-
lou o muro da casa de sua 
ex-mulher e a agrediu.

A mulher possuía uma 
medida protetiva contra 
o ex-marido, o que não o 
impediu de pular o muro 
da residência, agredir e 
cortar sua ex-mulher com 
uma faca de cozinha.

A Guarda Civil foi 
acionada e rapidamente 
chegou ao endereço da 
vítima, porém o indiví-
duo havia se evadido. 
Foi realizado um pa-
trulhamento por todo 
o bairro no intuito de 
localizá-lo.

A mulher foi condu-
zida até o UPA, onde 
recebeu atendimento 
médico e após ser libe-
rada foi conduzida até a 

No dia seguinte quan-
do ela foi até a residên-
cia, onde morava, para 
retirar suas coisas foi 
agredida com chutes 
pelo ex. Após agredi-la o 
indivíduo fugiu do local.
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OPERAÇÃO

ASSALTO

Lojas de autopeças são 
interditadas na cidade

Duas mulheres são 
detidas após furto

Uma das vítimas possuía medida protetiva contra o ex-marido, que pulou muro da casa

delegacia de polícia para 
registrar o fato.

O segundo caso de 
violência doméstica foi 
registrado no Bairro Par-
que das Nações, quando 
um indivíduo agrediu a 

chutes sua ex-compa-
nheira. Ela informou aos 
guardas que uma briga 
durante a noite, acabou 
na delegacia e por esse 
motivo ela dormiu na 
casa de sua mãe.

PRISÃO
Trio é preso após assaltar 
motorista de aplicativo

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Por volta das 4 horas 
da manhã de terça feira 
(23) três pessoas foram 
presas acusadas de as-
saltar um motorista de 
aplicativo no desvio do 
pedágio. 

Segundo informa-
ções, dois homens e uma 
mulher ao avistarem a 
viatura de Guarda Civil, 
tentaram fugir e acaba-
ram batendo o veículo. 
A equipe foi informada 
pela Polícia Rodoviária 
Federal que o trio estava 
envolvido em um roubo 
de veículo.

Ainda  de  acordo 
com a vítima, ela foi 
chamada para realizar 
uma corrida na Avenida 
Presidente Kennedy, e 
os ocupantes pediram 
que ele parasse em um 
posto de combustível 
para trocar uma quantia 
em dinheiro, foi quando 

entraram outras pessoas 
no veículo e anuncia-
ram o assalto. Um dos 
homens aplicou uma 
gravata na vítima.

O motorista dirigiu 
até o desvio do pedágio, 
quando num descuido 
dos assaltantes a vítima 
jogou a chave do veí-
culo fora e conseguiu 
fugir.

Os assaltantes con-
seguiram achar a chave 
do carro e continua-
ram a fuga, quando se 
perderam e colidiram 
com uma mureta  de 
proteção. A vítima e 
dois ocupantes ficaram 
feridos e foram condu-
zidos a Unidade Pronto 
Atendimento (UPA).

O trio já tinha passa-
gem pela polícia, sen-
do que os homens por 
roubo e a mulher por 
tráfico de drogas.

Na manhã de terça-
-feira (23) uma ope-
ração  envolvendo a 
Polícia Civil e o Detran 
fechou cerca de cinco 
autopeças nas cidades 
de Campinas, Valinhos 
e Indaiatuba.

No município duas 
lojas foram fechadas. 

Na tarde de terça-
-feira (23) um trabalho 
realizado entre segu-
ranças particulares de 
um centro comercial, a 
Divisão de Inteligência 
da Guarda Civil e as via-
turas do patrulhamento, 
resultaram na detenção 
de duas mulheres, sus-
peitas de furtarem rou-
pas de uma loja.

O veículo das mulheres 
foi abordado próximo à di-
visa com a cidade de Salto.

Os estabelecimentos 
flagrados com irregu-
laridades foram inter-
ditados e lacrados até 
nova deliberação do 
Detran. Os proprietá-
rios precisam dar en-
trada com a documen-
tação para regularizar 
o negócio.
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Três foram detidos e um estão foragido; foram apreendidos armas, drogas e dinheiro

Guardas são presos em Mega Operação

A Polícia  Civi l 
realizou na ma-
nhã de ontem 

(25) uma Mega Opera-
ção em que resultou na 
prisão de três guardas 
civis que são acusados 
de tráfico de drogas e 
corrupção. São eles: 
L.M.B.S, J.B, A.C.R e 
R.J. Dos quatro manda-
tos de prisão, um guarda 
segue foragido, dois se 
apresentaram e um foi 
preso pelos policiais. Os 
mesmos são suspeitos 
de tortura e abuso de 
autoridade. Policiais 
civis de Campinas dão 
apoio nesta operação.

Dois dos quatro guar-
das já estavam afastados 
das funções a pedido do 
Ministério Público.

De acordo com as 
investigações, os in-
vestigados agrediram 
fisicamente suspeitos 
de crimes antes de apre-
sentá-los às autoridades 
na delegacia. Os guar-
das foram monitorados 
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por 60 dias por meio de 
ligações telefônicas au-
torizadas pela Justiça. 
Nas ligações, os poli-
ciais detectaram que 
os guardas voltavam a 
procurar os supostos 
criminosos e testemu-
nhas para constrangê-
-los e convencê-los a 
mudar os depoimentos 
em inquéritos policiais 
e judiciais.

De acordo o dele-
gado, Doutor Luiz Fer-
nando Dias de Oliveira, 
não há como precisar 
quantas prisões foram 
expedidas com base 
em depoimentos falsos 
nas ocorrências atendi-
das pelos investigados. 
“Eles (guardas civis) 
usavam o do constran-
gimento psicológico e 
físico. O objetivo deles 

era ter a confissão de 
algum crime que não 
era cometido ou até a 
confissão de um cri-
me no qual o suspeito 
negava participação, 
com intuito de leva-lo 
a prisão”, relata. 

Apreensões
Durante a operação os 
investigadores encon-
traram na casa de um 

dos suspeitos dois si-
mulacros de arma, um 
celular, R$ 23 mil em 
dinheiro, além de uma 
pistola 380. 

Ainda durante as bus-
cas, foi localizado no ar-
mário de R.J., na sede da 
Guarda Municipal, uma 
grande quantidade de en-
torpecentes. Esse suspeito 
também será investigado 
por tráfico de drogas.

O advogado de de-
fesa de um dos envol-
vidos, Doutor Caio De-
vecchi disse que em tese 
a prisão só pode ser pro-
ferida quando o acusado 
descumpre alguma or-
dem como por exemplo, 
oferecer perigo a ordem 
pública, acuar alguma 
testemunha, atrapalhar 
as investigações, entre 
outras. “Eu orientei o 
meu cliente a se apre-
sentar à Delegacia e 
colaborar com a Justiça. 
Ainda não tive acesso ao 
processo para entender 
o porquê do mandado 
de prisão”, conta. “Eu 
não sei precisar ainda o 
verdadeiro motivo que 
pesa contra ele. A partir 
do processo posso mon-
tar um habeas corpus, 
colocando-o em liber-

dade em mais rápido 
possível”, ressalta.

Prefeitura
A Secretaria de Segu-
rança Pública de Indaia-
tuba se manifestou sobre 
o caso por meio de nota 
à imprensa. 

A nota afirma que “a 
Secretaria de Segurança 
Pública de Indaiatuba 
foi notificada sobre a 
operação realizada pela 
Policia Civil na manhã 
desta quinta-feira (25), 
que levou à prisão de 
quatro Guardas Civis, 
sendo que dois deles 
já estavam afastados a 
pedido do Ministério Pú-
blico. Um procedimento 
administrativo foi aberto 
para acompanhar, anali-
sar o caso e determinar 
as medidas cabíveis”.

A Adminis t ração 
Municipal também diz 
em nota que “a Secreta-
ria se coloca à disposi-
ção para contribuir com 
as investigações e re-
força seu compromisso 
com a ética, transparên-
cia e respeito, buscando 
uma atuação focada na 
garantia do bem-estar 
do cidadão indaiatuba-
no”, diz o texto.

Durante a operação foram localizados simulacros de arma, um celular, R$ 23 mil em dinheiro, 
além de uma pistola 380 e drogas

Mabson José Dechechi foi 
baleado e morto em 2015

RODRIGO CAMPOS
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CRIME

Mulher é sequestrada no 
Bela Vista na quinta-feira

Acusado de matar estudante em estacionamento 
de faculdade em 2015 é preso na capital paulista

Na manhã de ontem 
(25), uma mulher foi 
albo de sequestro no 
bairro Bela Vista. 

Por volta das 8 ho-
ras, dois indivíduos, um 
deles armado, rendeu 
a vítima levando ela e 
seu veículo. Os ladrões 
ficaram com celular da 

vítima, que foi abando-
nada no Jardim Morada 
do Sol.

O marido conseguiu 
rastrear o celular de 
sua esposa e chamou a 
equipe da Guarda Ci-
vil. A vítima saiu sem 
ferimentos e os ladrões 
seguem foragidos.

Na último quarta-
-feira (24) foi preso na 
cidade de São Paulo, no 
bairro Cidade Ademar, 
Jonathan William da 
Silva Santos, acusado de 
matar o estudante Mab-
son José Dechechi den-
tro do estacionamento da 
Faculdade Max Planck 
em fevereiro de 2015.

Ele foi trazido para 
Campinas e depois para 
Indaiatuba onde deverá 
ser ouvido pelo Dele-

gado e aguarda o julga-
mento do processo.

Entenda o caso
Na no i t e  do  d ia  25 
de fevereiro de 2015, 
Mabson José Deche-
chi, que tinha 30 anos 
foi encontrado baleado 
no estacionamento da 
Faculdade Max Planck.

Uma traição teria 
motivado o crime. Na 
época a vítima teria se 
envolvido com a esposa 

de Jonathan. A noiva da 
vítima descobriu esse 
envolvimento e intimou 
para que a mulher con-
tasse para seu marido. 
Por volta das 21 horas do 
dia 26, Jonathan fugiu 
com sua esposa e seu 
filho e até então nunca 
mais foram vistos. 

Segundo informações 
da Polícia nesse período 
William teria ficado um 
tempo no Paraguai e após 
vindo para São Paulo.
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Troféu Frutos de Indaiá: maior 
evento de premiação de Indaiatuba
14ª edição ocorre no dia 9 de novembro no salão social do Clube 9 de Julho

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

FOTOS JME

No dia 9 de no-
v e m b r o  e s t á 
marcado para 

acontecer a 14ª edição 
do Troféu Frutos de 
Indaiá.  Assim como 
ocorreu no ano passa-
do, a noite de premiação 
acontece no salão social 
do Clube 9 de Julho e 
promete surpreender 
os premiados e convi-
dados.

Considerada a maior 
festa de premiação de 
Indaiatuba, o Troféu 
Frutos de Indaiá preza 
pela qualidade e credibi-
lidade do evento. “Esta-
mos sempre priorizando 
os melhores serviços 
para que a noite de pre-
miação seja organizada 
e agradem a todos os 
presentes”, disse o pre-
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Bicicletaria Duas Rodas será umas das empresas que receberá o Troféu Frutos de Indaiá Professor Luiz Carlos foi um dos escolhidos pela população como o melhor em seu ramo de atuação

sidente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson 
Redecopa.

Além disso, Rede-
copa enfatiza a credi-
bilidade da pesquisa 
realizada para indicar 
as melhores empresas de 
cada ramo. “A pesquisa 
para conhecer as melho-
res empresas de 2018 
foi feita em novembro, 
entrevistando 3,8 mil 
pessoas, e as empresas 
apontadas como as me-
lhores da cidade já estão 
sendo contatadas para 
participar da campanha 
publicitária e do even-
to”, informa.

Um dos premiados 
da 14ª edição é a Bici-
cletaria Duas Rodas. “O 
evento é uma referência 
que nos orgulha e gra-
tifica em estar entre os 
melhores. Aguardamos 
ansiosos para o grande 

dia”, disse a gerente 
Bruna Fernanda Mora 
More to  Gonça lve s . 
“Acreditamos que será 
um evento grandioso 
e que contará com um 
agradável show para 
completar  a  noi te” , 
completa.

“O evento Frutos de 
Indaiá, tem um signifi-
cado muito especial para 
os empresários e empre-
sas de Indaiatuba, que se 
sentem lisonjeados em 
receber o prêmio, além 
de ser um evento sempre 
muito organizado e com 
uma estrutura impe-
cável. Nós da Equipe 
Colégio Meta e e nos 
sentimos muito felizes 
em receber o prêmio 
que há anos é destaque e 
sinônimo de qualidade e 
referência na dade”, en-
fatiza o professor Luiz 
Carlos.

Show
E em sua 14ª edição, o 
Troféu Frutos de Indaiá 
traz para o palco do Clube 
9 de Julho a dupla sertaneja 
Fernando & Sorocaba que 
promete agitar todos os 
presentes com suas canções 

de sucesso. “O show vem 
para agregar a noite de pre-
miação e fechar com chave 
de ouro mais uma edição”, 
disse o presidente do Grupo. 

Em seus 13 anos, o 
palco do Frutos de Indaiá 
já recebeu cantores como 

Guilherme Arantes, Ultraje 
a Rigor, Peninha, Falaman-
sa, Banda Blitz, Paula Lima, 
Rádio Táxi, Gian & Giova-
ni, Paralamas do Sucesso, 
Elba Ramalho, RPM, Rou-
pa Nova e Chitãozinho 
& Xororó.

DIVULGAÇÃO

A dupla sertaneja Fernando & Sorocaba é a atração principal do 14º Troféu Frutos de Indaiá
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cultura@maisexpressao.com.br

Rock, sertanejo, samba e música clássica integram 27ª edição do evento

Tiago Abravanel é uma das
atrações do Maio Musical

Horóscopo de 27/04 a 04/05  
Por Alex Costa Guimarães

Momento interessante pois gera faciidades de contatos, 
conhecimentos novos, novas emoções despontam, e o 
ariano pode acabar expandindo sua visão das coisas, sua 
intelectualidade. Deve ter cuidado com seus gastos, pois 
há uma tendencia a ser levado pelas emoções e gastar 
mais do que deveria. Relacionamentos afetivos-sexuais 

estão facilitados.

Por algumas semanas o taurino pode enfrentar a respon-
sabilidade de tomar conta de sua familia, da casa onde 
mora. Perceberá melhor suas raizes, sua tradição, seu 
passado. Esse é um momento onde algumas coisas que 
causam limites para o taurino vem a tona e ele consegue 
perceber essas travas e como lidar com elas.

Em pleno turbilhão do seu inferno astral, o geminiano preci-
sa saber que não é um bom momento para sair em festinhas 
e ir a baladas, mas é um excelente para ficar mais intimista, 
e obter mais informações que serão muito importantes para 
si mesmo. Umas serão novas outras serão comprovações 
. Na familia um problema de saúde pode estar ocorrendo. 

O canceriano precisa entender que suas atitudes, planejamentos e iniciativas 
precisam ser bem conscientes pois podem gerar inimizia-
des ou situações agressivas que o nativo não esperaria, e 
facilmente pode se ver envolvido em confusão e irritações. 
Profissionalmente pode se sentir confuso ou seu tempo não 
estar bem aproveitado. .

Período em que alguns leoninos podem estar se preparando 
para mudar de casa, ou organizar sua família. Sua filosofia 
de vida está sendo ampliada, mas evite ser muito radical 
pois isso pode vir a gerar problemas em sua vida profis-
sional onde ouvir os outros não pode ser considerado uma 
fraqueza. Agora é um momento de flexibilidade, pois mais 
a frente terá que enfrentar o que decidir agora.

O virginiano continua vivendo momentos de grandes renovações, sejam 
pessoais (aparência e hábitos), financeiras, seja de conheci-
mentos metafísicos, religiosos, ou profissionais. Sua mente 
está tendo a oportunidade de se libertar de elementos rígidos. 
Mudanças intensas em seu ambiente de trabalho. Seus pro-
blemas estão iniciando uma fase de conclusão.

O libriano que está casado pode sentir desejos de se libertar e ir em busca 
de algo desconhecido e livre. Mas o que seria mais inte-
ressante, nesse momento, é o nativo buscar melhorar a si 
mesmo, seja no tocante a sua saúde (faça uma atividade 
física, dieta, etc), seja no que diz respeito ao seu trabalho 
(porque existem pressões contra o nativo, o que precisa 
melhorar como pessoa?). Evite a rigidez mental e seja mais 
compreensivo.

Para o escorpiano esse é um momento em que trabalhará de 
modo mais constante os aspectos de sua saúde, as situações 
acerca de seu trabalho e o forte risco de rompimento com sua 
sociedade ou casamento. Tenha harmonia ao tratar com seus 
relacionamentos, pois discussões podem ocorrer. 

Essa é uma boa fase para o sagitariano. É um momento 
para organizar s ideias, suas recordações podem vir mais 
fortes, mas é importante aprender uma lição com aquilo 
que for relembrando. Se estiver solteiro, algum relaciona-
mentos afetivos-sexuais pode se tornar um relacionamento 
mais intenso. 

Signo de Capricórnio O capricorniano pode vir a se irritar 
e discutir dentro de casa, o momento exige que se liberte de 
tudo o que o prende. No trabalho está sofrendo uma certa 
tensão, mas o que importa é que pode aprender a organizar 
e a planejar as possibilidades dentro de sua situação.

Um relacionamento do passado pode vir a tona por estes 
dias, o aquariano precisa conhecer suas raízes, entender 
o seu passado, e as bases de sua familia, só assim poderá 
vivenciar melhor esse momento de libertação.

O pisciano está tendo facilidades de per-
ceber  que se passa em sua mente, e pode ter que enfrentar 
medos de expressar o que deseja, ou de saber como lidar 
com suas palavras. O momento é importante para que sabia 
como conseguir escapar de suas limitações emocionais.
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Bruno di Marco e Christiano apresentam clássicos do sertanejo dos anos 90 no próximo dia 16, na Sala Acrísio de Camargo

Co m  u m  t o t a l 
de 18 atrações, 
sendo 13 de ar-

tistas locais, a 27ª edi-
ção do Maio Musical 
foi anunciada oficial-
mente na última segun-
da-feira (22). Destaque 
para as cinco atrações 
que acontecem no palco 
externo montado em 
frente à Prefeitura de 
Indaiatuba. Entre eles 
estão Baile do Abrava, 
com Tiago Abravanel; 
The Beetles One, um 
dos melhores covers da 
banda na atualidade e a 
Orquestra Jovem do Es-
tado. Todas as atrações 
são gratuitas.

Outra novidade é 
a inclusão do Prêmio 
Nabor Pires Camargo, 
em sua 18ª edição, que 
agora integra a progra-
mação do Maio Musi-
cal. O prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) ressal-
tou que poucas cidades 
continuam investindo 
em cultura. “Estamos 
mantendo e promoven-
do nossos eventos com 
cada vez mais quali-
dade, e popularizan-
do as atrações”, conta. 
“Pesquisa recente da 
Indsat confirma que In-
daiatuba é a primeira da 
Região Metropolitana 
de Campinas (RMC) na 
área da cultura”.

A secretária de Cul-
tura, Tânia Castanho, 

salientou a realização 
de alguns shows em 
palco externo.  “Op-
tamos pela realização 
de algumas das nossas 
maiores atrações em 
palco que será montado 
em frente à Prefeitura, 
para oferecer acesso 
à cultura para todos 
os públicos e idades, 
democratizando atra-
ções de renome, como 
é o caso do show do 
Tiago Abravanel, The 
Beeatles One e Derico 
e Orquestra de Arthur 
Nogueira”,  enfatiza. 
“Além disso, nossa pro-
gramação está muito 
eclética e contará com 
samba, sertanejo, mú-
sica de raiz,  música 
popular e erudita”.

Todos os shows são 
gratuitos e respeitarão 
a ordem de chegada. 
Apenas para a última 
atração do Maio Musi-
cal, Let it Beatles, dia 
26, com a Corporação 
Musical Villa-Lobos, 
será necessário efetuar 
a troca de ingresso por 
um pacote de fralda 
geriátrica, que poste-
riormente será doado ao 
Funssol (Fundo Social 
de Solidariedade). A 
troca deverá ser efe-
tuada dia 15 de maio 
(quarta-feira), na Se-
cretaria de Cultura, das 
16h às 20h.

Confira a programa-
ção completa em nosso 
portal  www.maisex-
pressao.com.br.
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Em sua 11ª edição, evento reúne grandes nomes da dança internacional entre os dias 27 de abril a 1º de maio

Cidade recebe Congresso de Jazz Dance

Marcela Benvegnu e Erika Novachi são as diretoras artísticas do evento internacional

Bill Prudich, da EDGE Performing Arts, de Los Angeles, ministrará aulas de técnica 

Com direção ar-
tística de Erika 
Novachi e Mar-

cela Benvegnu, o 11º 
Congresso Internacio-
nal de Jazz Dance acon-
tece de 27 de abril a 1º 
de maio em Indaiatuba, 
e recebe pela primeira 
vez no Brasil grandes 
nomes da dança nacio-
nal e internacional. 

As inscrições foram 
abertas em setembro de 
2018 e as mais de 150 
vagas disponíveis se 
esgotaram em 12 horas.  

Dividido entre au-
las práticas e teóricas, 
o Congresso traz ao 
Brasil quatro nomes 
internacionais e seis na-
cionais para ministrar 
aulas. Bill Prudich (Los 
Angeles) ,  da EDGE 
Performing Arts, minis-
trará aulas de técnica. 

Depois de coreo-
grafar um número do 
premiado La La Land 
(Oscar de Melhor Filme 
em 2017) e de prepa-
rar Betty Midler para 
viver a protagonista 
de Hello,  Dolly!  na 
Broadway, ele volta ao 
Congresso. Parceiro do 
evento há alguns anos, 
oferece uma parceria 
para bolsas de estudos 
internacionais. 

Pela primeira vez no 
Brasil estão Yin Yue, 
Nicholas Palmquist e 
Terri Best. Yin é bai-
lar ina,  coreógrafa e 
diretora artística da Yin 
Yue Dance Company, 
de Nova York, e vem 
ao Brasil pela primeira 
vez com a sua FoCo 
Technique.  

Nascida e criada em 
Xangai, na China, trei-

nou rigorosamente dan-
ça clássica e folclórica 
chinesa na Shanghai 
Dance School. 

Depois de concluir 
o curso de Dança na 
Tisch (NYU, 2008) 
g a n h o u  r e c o n h e c i -
mento pela criação de 
uma técnica de dan-
ça (FoCo) particular, 
que usa os isolamentos 
do corpo, força, peso, 
potência, velocidade, 
fluidez, entre outros.

 Já Nicholas Palm-
quist também vem ao 
Brasil pela primeira 
vez para aulas de Mu-
sical Theatre. Profes-
sor da Steps on Broa-
dway, em Nova York, 
é também convidado 
da Broadway Dance 
Center, do Comple-
xions Summer Intensi-
ve (Desmond Richard-
son) e do Jump Tour.

Para fechar o time 
de internacionais está 
Terri Best, bailarina, 
coreógrafa e professora 
de lyrical jazz. Prin-
cipal bailarina da Los 
Angeles Jazz Dance 
Company nos anos 80, 
hoje tem a sua própria 
companhia: Terri Best 
Dance e foi ganhadora 
do Prêmio Lester Hor-
ton de 2008 por Outs-
tanding Achievement. 

“Ficamos muito feli-
zes em podermos trazer 
ao Brasil pela primeira 
vez nomes como es-
tes. É uma responsa-
bilidade grande e ao 
mesmo tempo é nosso 
compromisso com os 
participantes apresen-
tar novos professores, 
novas possibilidades de 
corpo e também novos 
olhares para a nossa 
dança”, fala Erika No-

vachi, que também mi-
nistra aulas de lyrical 
jazz no evento. “Com a 
grande procura abrimos 
um Daily Pass ,  que 
acontece no dia 28 de 
abril, no Galpão 1 Erika 
Novachi, para que mais 
pessoas possam ter con-
tato com os professores 
e  vivenciarem parte 
dessa experiência”, fala 
Marcela Benvegnu.

Teatro
Este ano o Congres-

so de Jazz Dance terá 
um dia dedicado ao 
universo do teatro mu-
sical com aulas de três 
dos maiores nomes do 
segmento no Brasil : 
Kátia Barros (Sunset 
Boulevard  e Annie) , 
F e r n a n d a  C h a m m a 
(A Pequena Sereia e 
Aparecida), e Alonso 
Barros (Peter Pan e A 
Noviça Rebelde). Ao 
final do dia, todos par-
ticipam de bate-papo 
com os participantes 
para discutirem o teatro 
musical no Brasil. 

No domingo (28), a 
Peridance Capezio de 
Nova York, uma das 
maiores escolas de dan-
ça do mundo, realiza 
sua primeira audição 
no Brasil. Interessados 
entre 13 e 25 anos tem 
a chance de passar por 
um processo avaliativo 
com Yin Yue para bol-
sas de estudo e apro-
vação no programa de 
estudantes da escola. 

A audição acontece 
dentro do Congresso de 
Jazz Dance e a escola é par-
ceria do evento com duas 
bolsas de estudos para 20 
aulas em sua sede em Nova 
York, no ano de 2020. 

“Desde a primeira 
edição, acreditamos que 
a teoria é tão importante 
que a prática, pois é 
preciso pensar a dan-
ça, refletir sobre o que 
fazemos”, afirma Mar-
cela Benvegnu. “As-
sim propomos reflexões 
acadêmicas com pes-
quisas que estão sendo 
desenvolvidas sobre 
jazz dance em univer-
sidades, mesas redon-
das, exibição de vídeos, 
além de palestras com 
diferentes temas que 
dialoguem com o jazz e 
uma entrevista pública 
que sempre apresenta 

Teoria também tem espaço
uma personalidade que 
conta um pouco da sua 
trajetória para saber-
mos os caminhos que 
essa pessoa construiu 
e como isso se dá nos 
dias de hoje”.  

“F icamos  fe l i zes 
com o resul tado do 
Congresso a cada ano 
por entender que ao 
unir teoria e prática 
ajudamos a preservar 
este estilo e também co-
laboramos para a evo-
lução técnica de cada 
participante”, ressalta 
Erika Novachi. “Ano 
a ano apresentamos li-
nhas temáticas diferen-

tes. Apresentamos às 
vezes foi esquecido, ao 
mesmo tempo em que 
lançamos tendências”. 

N a  á r e a  t e ó r i c a 
duas palestras e um 
bate-papo completam 
o pensamento: Dickson 
Resstell ministra uma 
palestra sobre cenogra-
fia e Marcela Benvegnu 
sobre História do Jazz 
Dance. Um bate-papo 
com o coreógrafo Bill 
Prudich também está 
marcado para que o 
público conheça sua 
história e um pouco 
mais do jazz que se faz 
no Estados Unidos. 



 O Royal Palm Tower Indaiatuba recebeu no último sábado, 13 de abril, uma aula de 
Crossfit realizada pela academia G7 Crossfit. Após o treinamento todos desfru-
taram de um maravilhoso Café da Manhã, oferecido pelo Simetria Restaurante. 

 ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL - ATENTO

ADRIANA 
NABARRETE

MARCOS PAULO

ANDREIA 
RAIMUNDA

MEIRE

BRUNO DE 
MOURA

SANDRA DUETTO

FERNANDO

THIAGO JULIO CESAR

JOSÉ WANTUILALESSANDRO

MAX
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Lindo e emocionante o Auto de Páscoa na Igreja 
do Nazareno em Indaiatuba, valeu a pena assistir!

Domingo de páscoa almocei com amigos queridos no Bar do Alemão de 
Indaiatuba.  Agradeço ao Fábio, Fabinho, Flávia, Cosmo e Sônia, e tam-
bém à querida Mathilde Cheskys e ao Freire, do Bar do Alemão de Itú.

Ana Luiza Mar-
ques Rodrigues 
foi presentada 
com dois vestidos 
pela loja Sonho 
Meu, após es-
crever uma carta 
para o papai noel 
pedindo um ves-
tido para come-
morar os seus 15 
anos. Além dos 
lindos vestidos, 
Ana Luiza tam-
bém ganhou ma-
quiagem e cabelo. 
Os pais agrade-
cem a Sonho Meu 
por ter realizado 
o sonho de sua 
filha.

A new face Cami-
la Wolf, descoberta 
em Indaiatuba pelo 
fashion scouting Tarik 
Costa, fez o seu debut 
no São Paulo Fashion 
Week com exclusivida-
de para a marca da es-
tilista Fabiana Millazo.  

Tendo como cenário o 
casarão centenário co-
nhecido por ter abriga-
do o Colégio Ateneu, 
em pleno Cambuí, a 
Campinas Decor des-
te ano ficará aberta ao 
público de 26 de abril 
a 16 de junho. São 43 
ambientes internos e ex-
ternos preparados por 
um time formado por 
profissionais de renome 
de toda a região. Outra 
atração será um am-
biente em homenagem 
a Stella Pastana Tozo, fa-
lecida em novembro do 
ano passado. O endere-
ço é Rua Barreto Leme, 
1515.

“A Paixão de Jesus 
Cristo, nosso salva-
dor”, foi composta 
por 120 integrantes, 
entre atores, alunos 
das oficinas de teatro 
da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, 
atores de grupos de 
teatro da cidade, e fi-
gurantes. O texto e a 
direção são de Gerê 
Canova. A peça en-
cenando a Paixão de 
Cristo, está aconte-
cendo há 21 anos em 
Indaiatuba.
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

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

CHEF RICARDO CLETO

Para essa semana eu trago uma opção diferenciada para o almoço ou jantar de 
vocês. Trago uma salada refrescante, saborosa e bem rica, que vai bem como 
entrada ou até mesmo como prato principal, ideal para o nosso calor tropical.
A receita que sugiro a vocês essa semana é a Salada de Siri, com Salmão defu-
mado e Zucchini, façam algo diferente nessa final de semana, sempre bom ousar!

Ingredientes:

• 250g de Penne ou Fusilli tricolor cozido com água e sal, resfriados em 
água com gelo, assim que estiverem al dente;

• 200g de abobrinha italiana;
• 150g de carne de siri limpa e desfiada;
• 30g de salmão defumado cortado a Juliana;
• 6 cebolas roxas picadas;
• 6 ramos de manjericão;
• 2 colheres de sopa de maionese;
• 2 colheres de café de mostarda Dijon;
• 2 colheres de sopa de suco de limão siciliano;
• 2 colheres de sopa de azeite extra virgem de boa qualidade;
• 4 ovos cozidos; Dica do Chef: também pode ser 20 ovinhos de codorna;
• 4 colheres de sopa de salsinha picada;
• Raspas de 2 limões siciliano;
• Sal e pimenta do reino.

Modo de preparo:

Refogue a carne de siri levemente com a cebola roxa e o alho em um pouco de 
azeite, salgue levemente, leve a geladeira e deixe esfriar;
Coloque a massa já cozida e resfriada em uma tigela ou travessa de salada. 
Limpe e rale a abobrinha em um ralador de cenoura, junte à massa;
Corte as folhas de manjericão com uma tesoura para elas não oxidarem e junte 
à massa. Adicione o suco de limão, a maionese, a mostarda, o siri refogado 
e resfriado, as tirinhas de salmão defumado e coloque o restante do azeite;
Mexa tudo, acerte o sal e pimenta. Ajeite a massa em uma travessa bem bonita, 
por cima, disponha os ovos picados ou fatiados ao meio e por último salpique 
a salsinha picada e raspas de casca de limão siciliano;
Pode regar com um fio de azeite para dar brilho e decore com ervas frescas 
a seu gosto.
Dica do Chef: Use algumas azeitonas pretas para decorar!

Buon Apetitto !!!

Cristian Meuci, Erik Batista, Tina Mar-
tins, João Ruman e Valmor no BNI 
Reference

Tamires Rosa veio provar a chaise 
da Criativa Móveis Artesanais In-
daiatubaAnderson do Fogão Real

Rafaelle Sander, Nina Spinelli, Delano Cavalcante e Alan 
Bueno no Quintal da Vó

Sonia, Margarida, Sergio e Rubens na Pizzaria Tor-
relaguna que fica na Av. Coronel Antônio Estanislau 
do Amaral, 587, em Itaici.

Valdecir Imbeman da 
BlindSeg Seguros e 
Murilo Abreu da Silva 
da W. Silva Consul-
toria Imobiliária na 
palestra “Contratar 
Bem para Aumen-
tar a Assertividade” 
realizada por Joice 
Teixeira da Factor 
Humano  no Espaço 
Esplanada & Even-
tos em Parceria com 
o BNI Reference.

Mais uma edição da UniMAX Páscoa Solidária

Alunos de Medicina Veterinária da 
UniMAX durante aula prática de Pro-
dução de Ruminantes

o Rômulo, o Flávio e a Pâmela da 
Mr.Roof, receberam um Bolo da Ma-
dre do Jornal Mais Expressão. Agra-
decemos pela parceria!

Gabriela e Noah curtindo mais 
um dia no pesqueiro do Ézio, 
lugar tranquilo e aconchegan-
te  para toda familia!! F.(19) 
997514359UniMAX prestigia lançamento do Catálogo das In-

dústrias 2019 de Indaiatuba
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Adelaide Decorações

Mr. Roof    

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!

No Grenelle Gastro Pub você saboreia a magnífica parmegiana 
de berinjela que da água na boca! Pratos executivos e a la 
carte de segunda à sábado para deixar seu almoço muito 
mais gostoso. Para mais informações. Fone: (19) 99149-9733 
/ (19) 3834-4802

A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a Co-
leção Center Noivas/Magnólia. Tecidos nobres com in-
críveis 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). De-
mais. WhattsApp (19) 99540-8836 / (19) 3875-1760.

Casamento de Gustavo 
Pinafo e Pamela Talita. É a A 
Nova Loja homenageando 
seus clientes.

Gisele almoçando essa semana no restaurante Kostela 
do Japonês.

A cliente Daniela com o lindo cão Balaio em consulta na 
Clínica Bicho Amigo.

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! Fone: (19) 3801-1094. Estrada Municipal do 
Sapezal, 1038 – Indaiatuba /SP

Carlos César e William saboreando a fantástica costela do 
Kostela do Japonês.

Cristiane e Silvana no Grenelle Gastro Pub

Bar do Alemão

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

Rafael proprietário do Grenelle Gastro Pub e sua 
namorada Isabela com a cliente Luana
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Cleide do Festas e Flores Decoração e 
Jéssica do DelicArte Bolos em Bisbuit, nossas 
mais novas Clientes da revista de maio com 
tema especial Noivas e Festas. Sejam muito 
bem vindas.

Wesley Oliveira e Rogerio Barbieri do Srs. 
Casamenteiros - Assessoria, Cerimonial e 
Organização de Eventos,  são nossos novos 
parceiros na nossa revista com tema especial 
de Noivas e Festas de maio. Sejam muito 
bem vindos.

Diogo Oliveira Docoração e Cerimonial em 
Eventos, seja bem vindo ao Mais Expressão, 
novo cliente da Revista com tema especial 
Noivas e Festas de maio.

E nosso Cabeleireiro Tiago Costa esteve em Caxias do Sul, 
com sua mais nova turma do Curso de Extensão Capilar da 
Mermaid Hair.

Priscila do Atelier Priscila Borsari Make-
up, nossa mais nova cliente da revista 
de maio , com tema especial Noivas e 
Festas. Seja muito bem vinda.

Lucilene Carreiro do Sitio Três Sois e Uma Lua, 
um lugar lindo para fazer sua festa de casamento, 
seus evento corporativo e muito mais, são nossos 
mais novos clientes da revista de maio, com tema 
especial Noivas e Festas. Seja muito bem vinda.

Tivemos a honra de receber essa semana no programa EXPRESSÃO NO AR, Serjão e Filhos Juliana Alves e Julio Alves do 
Projeto Dois Irmãos, uma família muito querida e de Talento musical excepcional, e Simone Jacob Vice Presidente da ONG 
SISNI, se você perdeu alguma entrevista acesse nosso facebook ou nosso Canal do Youtube.

Andréa Fernandes Gerente de Marketing do Polo Shopping ,  no lançamento da programação 
especial para o Dia das Mães, no PoloShopping Indaiatuba, que completa 08 anos amanhã dia 
28/04, o mais Expressão deseja muitas felicidades e muito sucesso.  

Cacau é uma linda shitzu, cliente fiel da 
Clean Pet.
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xxx

xx
DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO POLO SHOPPING

O desfile é o primeiro de uma série de eventos que irão acontecer até o dia 14 de abril

xxx

xxx
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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

LAGOS DO SHANADÚ- 
CH00324

 EXCELENTE SOBRADO 
COM 3 SUÍTES,1 COM 

CLOSET, SALA, COZINHA, 
WC, LAVABO, DESPENSA, 

4 VAGAS.
R$ 1.010.000,00

TERRAS DE ITAICI- 
CH 00331

EXCELENTE SOBRADO 
COM 3 SUÍTES, SALA DE 
JANTAR EM 3 AMBIEN-

TES, COZINHA, WC, PISCI-
NA, 3 VAGAS.

R$ 1.350.000,00

VENDA TERRENOS   

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS 

LOTES
R$ 112.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS 

LOTES
R$ 152.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE 
-VIRACOPOS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

JD. REGINA-TR00731
TERRENO 370 M²  CAÍDA 

NA FRENTE.
R$ 240.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-
-TR00778

TERRENO 999 M²
R$ 280.000,00 +R$ 280,00 

(CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA 
SUIÇA-TR 00754
TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/
COMERCIAL

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  
DE ÁREA CONSTRUÍDA

R$ 2.000.000,00

JD. PORTAL DO SOL – 
CA 02979

 02 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, ESCRITÓRIO, 
SALA, COZINHA, WC

R$ 275.000,000

JD. MORADA DO SOL – 
CA 03052

 02 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS

R$ 280.000,000

COND. FLAMBOYANT – 
CC 00052

 03 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, 02 SALAS, COZI-

NHA, WC, ÁREA GOURMET
R$ 385.000,000

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC 00074

 02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

GOURMET, ÁREA DE SER-
VIÇO, 01 VAGA
R$ 400.000,000

COND.PARQUE REAL – 
CC 00053

 03 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL 
-CA03111

3 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUÍTE, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET. 2 
VAGAS

R$ 435.000,00

COND.VISTA VERDE – 
CC 00069

 03 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA 2 AMBIEN-

TES, COZINHA, WC, CHUR-
RASQUEIRA, 02 VAGAS

R$ 490.000,000

COND.VISTA VERDE – 
CC 00058

3 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUÍTE, SALA, COZINHA, 

WC, LAVABO, ÁREA DE 
SERVIÇO, ÁREA GOUR-

MET.2 VAGAS
R$ 5000.000,00

COND.VISTA VERDE- 
CC0068 3 SUÍTES, WC, 
SALA, COZINHA, ÁREA 
GOURMET, GARAGEM 

PARA 2 CARROS.2 VAGAS
R$ 540.000,00

COND.BRESCIA-CC0062
3 DORMITÓRIOS,1 SUÍTE, 
SALA EM 3 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO.3 VAGAS
R$ 570.000,00

COND.VISTA VERDE 
-CC00067 3 SUÍTES, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, ÁREA GOUR-

MET.3 VAGAS
R$ 690.000,00

COND.PARK AVENIDA-
-CC00093 4 DORMITÓ-

RIOS,02 SUÍTES, SALA EM 
3 AMBIENTES, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,3 

VAGAS
R$ 1.500.000,00

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 
SERVIÇOR$ 160.000,000   

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 (CONDOMINIO) + 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, SENDO 
01 PLANEJADO, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SER-
VIÇO,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, SENDO 
1 SUITE, SALA 2 AMBIEN-

TES, 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 SERVI-
ÇO, WC,02 VAGAS

R$ 210.000,00

JD. SABIAS – CA 03066
 02 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 
CHURRASQUEIRA. 3 VA-

GAS DE GARAGEM.
R$ 265.000,00

 CASA COMERCIAL+ SA-
LÃO -CENTRO – CA 003121
PISO SUPERIOR 03 DOR-

MITÓRIOS, SENDO 01 COM 
SUITE,  2 SALA, COZINHA, 
EDICULA, ÁREA GOURMET 

COM CHURRASQUEIRA.
SALÃO 100  M² 02 WC

R$ 4.300

CASA COMERCIAL-
CENTRO CA03119

04 SALAS SENDO 1 SUITE, 
RECEPÇÃO, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO, 3 WC, 
08 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.500

CASA COMERCIAL- CEN-
TRO-CA02773

04 DORMITORIOS SENDO 
(03 SUITES), 03 SALAS,ES-

CRITORIO, RECEPÇÃO, 
COPA, COZINHA, 05 WC, 

QUINTAL ,  09 VAGAS GA-
RAGEM. R$ 10.000,00  + R$ 

700,00 (IPTU)

LOCAÇÕES 
APARTAMENTOS 

 
CENTRO – AP 00932

EXCELENTE KITNET COM 
QUARTO, COZINHA E 

BANHEIRO R$ 700,00 (IN-
CLUSO ÁGUA E IPTU)

CIDADE NOVA – AP 00925
03 DORMITÓRIOS SENDO 

01 SUITE, SALA 02 AM-
BIENTES, COZINHA, WC, 

01 VAGA
R$ 2.200,00 + R$ 530 (CON-
DOMINIO) R$ 100,00 (IPTU)

JD. SANTA CRUZ – AP 
00924 KITNET COM QUAR-
TO, 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 PLANEJADA, 

WC, 01 VAGA
R$ 1.000,00 (INCLUSO CON-

DOMINIO E IPTU)

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS R$ 1.400,00

 CIDADE NOVA - ANDALUZ 
– AP 00925

03 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA 02 AM-

BIENTES, COZINHA, WC, 
VARANDA, ÁREA DE SER-

VIÇO, 02 VAGAS
R$ 2.200,00 + R$ 530,00 

(CONDOMINIO)

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 AMBIENTES, 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 00365
90 M² ,02 WC, 

R$ 2.000 + R$ 154,00 (IPTU)

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

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIA-
RIOS, COZINHA, ESCRI-
TÓRIO 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 CONSTRUÇÃO, 
5 WC SENDO 01 ADAPTA-
DO PARA CADEIRANTE, 

COZINHA E AMPLO ESTA-
CIONAMENTO

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, ESCRI-
TÓRIO, REFEITÓRIO, WC, 

VESTIÁRIO.
R$ 14.000,00 + R$ 600,00 

(IPTU)

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

                                               
EXCELENTE GALPÃO
DISTRITO INDUSTRIAL 

JÓIA - GL 00000
R$ 3.500 + IPTU

 
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, CO-
ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 

WC, 01 VAGA
R$ 600,00 (IPTU INCLUSO)

JD. AMERICA – CA03125
01 DORMITÓRIO, COZI-

NHA, ÁREA DE SERVIÇO, 
WC R$ 800,00+ 40,00 (IPTU)

CENTRO-CA03114
02 DORMITORIO, SALA, 
COZINHA, 01 VAGA DE 

GARAGEM 
R$1.350,00( INCLUSO IPTU)

JARDIM ELDORADO – CA 
03073 02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA COBERTA
R$ 1.100,00 + R$ 145,00 

(IPTU)

JD. MORADA DO SOL  
CA 03107 02 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 1 COM 

SUITE, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 

GARAGEM
R$ 1.300,00 (IPTU INCLUSO)

JD. SÃO FRANCISCO – 
CC 00090 02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET, 02 
VAGAS.R$ 1.900,00 + R$ 

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

ITAICI COND. VISTA VER-
DE – CC 00083 03 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 1 COM 
SUITE, SALA, COZINHA 
AMERICANA, WC, ÁREA 
DE SERVIÇO, 03 VAGAS.
R$ 2.500,00 + R$ 214,00 

(CONDOMINIO) + R$ 100,00 
(IPTU)

ITAICI COND. VISTA VER-
DE – CC 00086

SOBRADO - 03 DORMITÓ-
RIOS COM SUITES, 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 
DORMITÓRIOS COM SUI-

TES, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET, MOBI-

LIADO, 03 VAGAS.
R$ 3.200,00 (IPTU INCLUSO)

ITAICI COND. MOSTEIRO 
– CA 03098 04 DORMITÓ-
RIOS, 03 SUITES, AMPLA 
SALA, COZINHA, 5 WC, 
CHURRASQUEIRA, 04 

VAGAS. R$ 5.000,00 + R$ 
465,00 (CONDOMINIO) + 

R$120,00 (IPTU)

VILA COSTA E SILVA – 
CA 03099 01 DORMITÓ-

RIO, SALA, COZINHA, WC, 
QUINTAL, GARAGEM 

R$ 800,00 + R$ 60,00 (IPTU)

JD. MORADA DO SOL – 
CA 02905 02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, 

ÁREA DE SERVIÇO, QUIN-
TAL, GARAGEM COBERTA

R$ 1.100,00 + R$ 51,11 
(IPTU)
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B4 Imóveis

CASA  VENDA NO JARDIM DOS COLIBRIS-  02 dormitórios -sala-cozinha -wc  social-lavanderia 
-quintal e garagem para 02 carros todos os comodos com móveis planejados

CASA A VENDA NO CONDOMÍNIO JARDIM DOS LAGOS. LOTE DE 800M2  PAVIMENTO 
TÉRREO: sala de jantar ,sala de estar, cozinha com 02 dispensas , lavanderia com banheiro e 
03 dormitórios (01 suíte) ,lavabo  PRIMEIRO ANDAR: Sala de tv com wc,  sacada.
SEGUNDO ANDAR:Suíte master com closet e sacada, Área de churrasco gourmet e quarto de 
despejo e sauna, Garagem coberta pra 03 autos frente e 01 na lateral e 03 vagas na lateral sem 
cobertura, R$ 1.700.000,00 (ESTUDA PROPOSTA A VISTA OU IMÓVEIS  DE MENOR VALOR 
COM PARTE EM ESPÉCIE )

TEMOS GALPÕES E TERRENOS INDUSTRIAIS PARA LOCAÇÃO E VENDA!!

VENDAS

CASAS

CA00023- VILA FURLAN - 3 dorm s, 1 suite , sala para 2 ambientes, co-
zinha americana, lavabo, jardim de inverno, Área gourmet. Casa Nova   
..........................................................................................R$ 365.000,00.
CA00019-   JARDIM ELDORADO - Térrea com 3 dormitórios com 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 um 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 churrasqueira.  ...................................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 dormitórios, cozinha, 
sala jantar e estar. Área gourmet e 3 vagas.  ....................R$500.000,00
CA00013- MONTREAL -  3 dormitórios com uma suíte, cozinha, sala 
dois ambiente. Área gourmet.  ..........................................R$ 495.000,00
CA00001 VILA VENEZA - 3 dormitórios planejados, sala dois ambien-
tes, cozinha, lavanderia e wc social.  ...............................R$ 385.000,00
CA00009 JARDIM VIENA- 3 dormitórios com uma suite, jardim de in-
verno, wc social, cozinha, lavanderia e área gourmet.  ...R$ 650.000,00
CA00028- JARDIM DOS IMPÉRIOS - Casa Nova com 3 dormitórios, 
sendo 1 suite, sala grande, wc social, cozinha, área de serviço,  gara-
gem para 2 carros coberta + 1 vaga. Excelente imóvel.   R$ 390.000,00

APARTAMENTO

AP00017 EDIFÍCIO IBIZA- Com 2 dormitórios com planejados, wc , co-
zinha com planejados, varanda gourmet . Segurança 24 horas, permite 
aninais.  Gás e água incluso no condomínio. R$ 215.000,00
AP00004 EDIFÍCIO SOLAR DOS GIRASSOIS 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, 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
CH00011- RECANTO DAS FLORES - Linda chácara com área de lazer 
completa, churrasqueira, lago, toda gramada e cercada excelente.  ......  
...........................................................................................R$ 720.000,00                                                 
CH00015- ALTOS DE ITAICI - Chácara com 3 dormitórios sendo uma 
suíte, sala dois ambientes, cozinha 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 dor-
mitórios, sala, 2 wc social, cozinha, lavanderia, piscina e churrasqueira. 
Poço Artesiano e portão eletrônico.  .................................R$ 700.000,00
CH00012- MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 metros em lotea-
mento fechado. Pronto para construir.  ............................R$ 500.000,00

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   
TE00056- CENTRO – 412 metros comercial.  ................  R$ 950.000,00  

LOCAÇÃO

CASAS

CA00005 CENTRO - 3 dormitórios e mais dependências. Comercial  ...  
.................................................................................... R$ 2500,00 + iptu. 
CA00046 JARDIM ESPLANADA -03 dorms, sendo um suíte com closet, 
sala 2 ambientes, cozinha, despensa, área de serviço, área gourmet e 
quarto de empregada, todos com armários e box nos wcs. Garagem para 
4 carros, sendo 2 cobertos. Excelente localização.  .... R$ 3800,00 + Iptu.

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00046 VISTA VERDE- 3 dorms, sendo 1 suíte com closet e terraço, 
todos com varanda e armários, sala para 2 amb, cozinha americana 
planejada com fogão, lavabo aquecedor e ar condicionado. Garagem 
para 2 carros sendo 1 coberta. Casa nova.  R$ 2800,00 +Cond. + Iptu.
CA00004 JARDIM ESPLENDOR - Sobrado com 5 suítes, sala dois am-
bientes, escritório, piscina e 4 vagas.  ...........R$ 8.600,00+ iptu e cond.

CHÁCARAS

CH00015 ALTOS DA BELA VISTA- 3 dormitórios sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha e lavanderia, com planejados. Salão para festa 
com churrasqueira toda avarandada.  ....................... R$ 3000,00 + Iptu.

APARTAMENTO 

AP00001 LÊ CHATEAU FRONTENAC - 3 suítes, sala dois ambientes, 
cozinha, wc social, todo planejado c/ porcelanato. 2 vagas. 118 metros.  
.........................................................................R$ 2.800,00+iptu e cond.
AP00002 EDIFÍCIO FELICITA - 3 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia 
e uma vaga.  ...................................................R$ 2.000,00+iptu e cond.
AP00010 EDIFÍCIO MARAGOGI-Com 3 dormitórios com uma suíte, 2w, 
sala 2 ambientes, cozinha e lavandeira e aquecedor a gás. Com eleva-
dor e uma vaga.  ..........................................R$ 1700,00 + Cond. e Iptu.
AP00009 EDIFÍCIO GEOVANA-Excelente apto em uma localização pri-
vilegiada, com 3 dorms, sendo 1 suíte, com armário, sala 3 ambientes, 
cozinha, área de serviço, despensa. 2 vagas de garagem.
AP00011 TORRE DE MÁLAGA - cobertura duplex 03 dorms, sendo 1 
suÍte ampla, sala com varanda e ampla, wc com hidro para 4 pessoas, 
cozinha americana, churrasqueira, varando gourmet 7 metros. Todos os 
com armários e salão de festas para 60 pessoas. 02 vagas.  .................  
.......................................................... R$ 3400,00 ( Incluso iptu e cond)

CHÁCARAS EM CONDOMÍNIO

CH00008 RECANTO DAS FLORES- 4 dormitórios sendo 4 suítes, 2 
salas, 5 banheiros, 4 vagas e com 400,00 m² construída. Casa de mú-
sica, 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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CA08239 - ALTO DE ITAICI - AT. 604 m² AC. 450 m² - 6 dormitórios (sendo 4 suítes e 1 máster), sala ampla para 2 ambientes, lavabo, cozinha, área 
gourmet com churrasqueira e piscina e garagem para 4 autos. Condomínio com portaria 24 horas, piscina, salão de festas e quadra poliesportiva. R$ 
3800,00 + COND + IPTU.

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

CA08223 - 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 - EX-
CELENTE 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 DULCE 
- AT. 300m² AC.180m² 03 dormitórios, sendo 01 
suíte, cozinha, sala 02 ambientes, área gourmet, 
área de serviço, excelente acabamento, ótima 
localização, área de lazer completa, garagem 
para 02 autos, portaria 24 horas, R$ 890.000,00

LOCAÇÃO

AP04460- 02 Dormitórios, wc social, sala, cozi-
nha com armários, lavanderia, 01 vaga de gara-
gem. R$ 900,00 + COND. INCLUSO IPTU.

AP04470 - TORRE VIENA - AT. 98m², 03 Dormi-
tórios (Sendo 01 Suíte C/Armários), WC Social, 
Sala Dois Ambientes (Jantar e Estar), Cozinha e 
Lavandeira C/ Armários, 02 Vagas de Auto no 
Subsolo. R$ 1700,00 + COND + 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. Condomínio 
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, garagem 
p/ 02 autos. R$ 1.200,00 + IPTU + COND.

CA08204 - Jardim Jequitibá - AT 169,50 m² 
AC.146,43m² - 03 dormitórios sendo 01 suítes, 
01 salas, garagem para 02 autos, ótima localiza-
ção. 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

CA08223 - 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 jantar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
churrasqueira, piscina e garagem para 6 autos. R$ 1.150.000,00. 
Aceita permuta por chácara em Terras de Itaici.

CA08241 - RESIDENCIAL JARDIM MARINGÁ - AT 300m² AC 
260m² - Lindo sobrado a venda e locação, em condomínio fechado, 
pavimento térreo,  sala de tv, cozinha americana planejada e sala 
de estar, despensa, lavanderia, brinquedoteca, escritório e lavabo, 
área gourmet com + despensa e banheiro. Pavimento superior: 03 
amplas suítes com closet e sacada, roupeiro, aquecimento solar 
em todos os pontos de água, ar condicionado na sala e nas  suítes,  
condicionado no closet da suíte master, acabamento de altíssimo 
padrão, móveis planejados em todos os ambientes, sala, área gour-
met, despensa, roupeiro, closet e banheiros, garagem para 04 autos 
sendo 02 cobertas. R$ 5.500,00 + COND +IPTU.

AP04443- DUE - AU.130 m²- 03 Suítes, wc social, sala estendida, 
cozinha americana planejada, lavanderia, varanda gourmet com 
churrasqueira, hobby box fechado planejado com prateleiras,03 
vagas de garagem cobertas, vista para piscina. VENDA R$ 
830.000,00 LOCAÇÃO 3.500,00 + COND.+IPTU.

CA08123 - JARDIM PAU PRETO - AT. 125 m² AC. 110 m² - Casa nova 
em excelente localização com 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha 
planejada, WC social, lavanderia, sótão e garagem para 2 autos co-
berta. R$ 382.000,00

CA08239 - ALTO DE ITAICI - AT. 604 m² AC. 450 m² - 6 
dormitórios (sendo 4 suítes e 1 máster), sala ampla para 2 
ambientes, lavabo, cozinha, área gourmet com churrasqueira 
e piscina e garagem para 4 autos. Condomínio com portaria 
24 horas, piscina, salão de festas e quadra poliesportiva. R$ 
3800,00 + COND + IPTU.

CA08186 - JARDIM DOS IMPÉRIOS - AT 150m², AC 110m², 02 Suí-
tes (01 C/Closet), Lavabo, Sala de Estar, Sala de Jantar e Cozinha 
Totalmente Integradas, Área Gourmet, Lavanderia, Quintal, Jardim 
e Garagem para 02 Autos. Finíssimo Acabamento. R$ 424.000,00.
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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
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms, sala, 
coz, dispensa, casa de caseiro, churrasqueira, sana, mina 
d’água, lago com peixe, pomar, caixa d’água com 20000 L.
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. 

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

CA03774 – CASA – COND. VILA DAS PALMEIRAS 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, wc 
social e 01 vaga. – R$ 395.000,00

CA03856 – SOBRADO – JD ESPLANADA - 04 
suítes, sala 02 ambientes, cozinha, edícula com 
01 dormitório e wc, churrasqueira e 04 vagas. – R$ 
750.000,00 (Locação – R$ 3.400,00)

CA03828 – CASA – JD MORADA DO SOL -02 Dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 
02 vagas – R$ 230.000,00 (Locação – R$ 1.100,00)

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.BRASIL – R$900,00 – 2dorms, sla, coz, wc, garagem 
para 2 carros.
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.
JD.PRIMAVERA – R$1200,00 – 3dorms (1st), sala, coz, wc, 
garagem para 1 carro
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
NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$900,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, 1 vaga e garagem.
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

CASAS

CA03873 – JD. ESPLANADA II - 3 dorms (1 suíte), sala 
2 amb, 3 WCs, coz, lavand c/ desp, 4 vagas (2 cobertas) 
e piscina 3x6. R$550.000,00
CA03877 – JD. MOACYR ARRUDA – 2 dorms, suíte 
ampla, ar cond, sala 2 amb, cozinha c/ AE, área de serviço, 
churrasq c/ pia, prep. p/ aq. solar, portão eletrônico, cerca 
elétrica e garagem 4 carros sendo 2 cob. R$560.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios grandes (sendo 1 
suíte com hidro), sala de jantar com cozinha integrada, sala 
de estar, varanda ampla, vaga p/ 3 carros, cerca elétrica. 
Edícula com área de serviço grande, sala ampla, banheiro 
e 1 dormitório grande. R$650.000,00
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 elétrica. R$750.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada 
integradas, 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

CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , cozinha 
americana planejada, espaço gourmet, lavabo, banheiro 
social e garagem coberta para 2 carros. Em fase de aca-
bamento. 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, 
lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e jantar, coz, área 
gourmet, pisc, cascata em granito preparada p/ aquecedor 
solar, paisagismo e 4 vagas (2 cobertas). R$840.000,00

APARTAMENTOS

AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, 
coz, 1 vaga e portaria 24h. R$170.000,00
AP01353 – ED. AZALEIA - 3 dorms, cozinha planejada, 
sala e gar. Port 24h. R$280.000,00
AP01254 – ED. PRAIA DAS PITANGUEIRAS / GUARU-
JÁ – 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 EURO-
PARK – 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

CA03646 – PQ. DAS NAÇÕES - 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$850,00 isento de IPTU
CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, cozinha e gar. 
R$900,00 isento de IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03883 – JD. OLIVEIRA CAMARGO – 2 dorms, sala, coz 
e gar. R$700,00 + IPTU
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
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
CA03036 – JD. POMPEIA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, 
copa e 2 garagens. R$2.200,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, copa, 
coz e gar. R$2.800,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), 
sala, lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond.
CA03875 – JD. MONTREAL RES. - 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz e gar. R$2.400,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), 
sala 2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escrit, lavabo, pisc, 
1 dorm, área c/ churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + 
IPTU + Cond.

APARTAMENTOS

AP00805 – CIDADE NOVA II - Kitnet mobiliado. R$800,00 
isento de IPTU
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.
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.
AP0294 – ED. MARGARETH - 2 dorms, sala, coz e gar 
cob. R$1.300,00
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 estac. R$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

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

TR01019 – TERRENO – JD MORADA DO SOL – 
125m² - R$ 98.000,00

AP00700 – APARTAMENTO – JD ELDORADO - 02 
dormitórios, 01 banheiro, sala, cozinha, 01 vaga de 
garagem. – R$ 110.000,00

AP00633 – APARTAMENTO – JD MORADA DO 
SOL - 02 dormitórios, 01 banheiro, sala, cozinha, 01 
vaga de garagem. – R$ 160.000,00

IMÓVEIS PARA VENDA

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
98457-0730
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

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

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

Ref. site 596591 - Jardim Morada do Sol – fundos – 1 dormt/ sala / 
coz / wc / lavand / R$600,00 

 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 084491 - Jardim do Vale – Kitnet com banheiro – R$900,00

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

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

Ref. site 085502 -  Campo Bonito - 61 m²/ estac / wc R$1.500,00 
+ IPTU

Ref. site 346502 - Vila Rubens - 3 dormt/1 suite/sala/ coz/wc / lavand 
/ 2 gar R$1.600,00 + IPTU.

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

Ref. site 481502 - Jardim Santa Cruz - Área do Terreno - 4.521,00m² 
R$ 9.042.000,00 / R$ 5.000,00 //mês
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AUXILIAR DE LIMPEZA – 
Experiência na função e dis-
ponibilidade para trabalhar 
em escala 6x1.

ANALISTA ADMINISTRA-
TIVO (A) – Experiência em 
contas a pagar e receber, 
conciliação bancária e emis-
são de Notas Fiscais. Supe-
rior 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, co-
nhecer software Solid Edge 
ou simi lares. 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. 

ELETRICISTA DE MANU-
TENÇÃO. Experiência na 
função. NR 10. Para manu-
tenção industrial e predial. 

FERRAMENTEIRO  – Ex-
periência em ferramentaria 
de moldes plásticos. Cons-
t rução e manutenção de 
moldes. Para trabalhar na 
cidade de Monte Mor. Residir 
em Indaiatuba ou região.

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

INSPETOR OPERACIONAL 
– Possuir experiência em 
liderança de equipe. Ensino 
médio completo.  Conhe-
cimentos em Informática. 
CNH B. Irá dirigir os carros 
da empresa.  Resid i r  em 
Indaiatuba.

JARDINEIRO – Experiência 
na função. Residir em In-
daiatuba.

MECÃNICO DE MANUTEN-
ÇÃO – Experiência em ma-
nutenção de máquinas de 
usinagem. 

MOTORISTA – CNH C. Co-
nhecimentos em São Paulo. 
Residir em Indaiatuba.

RECEPCIONISTA – Ensino 
médio completo. Bons co-
nhecimentos em Informática. 
Experiência na função. Para 
t rabalhar em consultór io 
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.

Auxiliar de 
cozinha

Auxiliar de 
mecânico de 

autos

Chapista de 
lanchonete

Copeiro

Encarregado de 
expedição

Engenheiro de 
manutenção 

elétrica

Motorista de 
caminhão

Motorista de 
ônibus urbano

Operador de 
estação de 

tratamento de 
água

Operador de 
zincagem

Perfurador de 
poços artesianos

Pizzaiolo

Programador de 
máquinas - 

ferramenta com 
comando 
numérico

Recepcionista 
atendente

Técnico de 
manutenção em

 informática 

Técnico em 
manutenção de 

máquinas

Torneiro 
mecânico

Vendedor 

EMPREGOS

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

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

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

ASSISTENTE DE DEPTO 
PESSOAL (8516): 

ASSISTENTE FISCAL 
CONTÁBIL (8575): 

ASSISTENTE LOGÍSTICO 
(8590): 

ASSISTENTE TÉCNICO 
DE MANUTENÇÃO (8484): 

ASSISTENTE DE VENDAS 
(8556): 

AUXILIAR DE ALMOXARI-
FADO (8592): 

AUXILIAR DE DEPTO PES-
SOAL (8588): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8528): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8568): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8582): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8587): 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 
(8595): 

AUXILIAR DE RECURSOS 
HUMANOS (8593): 

DESENHISTA MECÂNICO 
(8597): 

ELETROMECÂNICO DE 
MANUTENÇÃO (8580): 

ESTAGIÁRIO ADMINIS-
TRATIVO (8570): 

ESTÁGIO EM MECATRÔ-
NICA (8567): 

GERENTE DE LOJA 
(8453): 

INSPETOR DE QUAL. DE 
CABOS ÓPTICOS (8589): 

LÍDER DE PRODUÇÃO 
JÚNIOR (8579): 

LIDER DE USINAGEM 
(8591): 

OPERADOR DE TORNO 
CNC (8571): 

PORTEIRO/ AGENTE DE 
SEGURANÇA (8560): 

TÉCNICO ELETRÔNICO 
(8596): 

TECNICO EM PLASTICO 
(8564): 

TECNICO EM SEGURAN-
CA DO TRABALHO (8594): 

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

se candidatar.

• Disponibilidade para viagens 
• Experiência em vendas de produtos 

químicos, conhecimento 
em processos industriais

VAGA – VENDEDOR TÉCNICO 
PARA ÁREA QUÍMICA

Currículos: qualificacaopessoal1@gmail.com
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classificados

Oportunidade - Vende-se 
casa Jardim Primavera. 
Sendo 2 dormitórios um 
suíte, garagem p/02 carros 
e mais dependências. F.: 
(19) 99375-2113. WhatsA-
pp.
Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, 
cozinha, banheiro, ga-
ragem pra 02 carros. 
A.T108M². + COND.214,00 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.com 
01 suite ,sala , cozinha, 
a.s, wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
z inha,  01  dormi tór io , 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – Finan-
ciamento pela caixa ecô-
nomica do terreno e da 
construção – consulte-
-nos F.: (19) 98254 7703  
/ (19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Jd. dos Imperios R$380 
MIL  - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no Jd. 
Morada do sol R$290 MIL 
- (19) 98136-7331 
Casa  com 3 dorms ( 1st) 
no Pq. Indaia – R$280 mil 
(19) 98254 7703 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construtores 
é possível, desmembrar 
os 2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 de 
950m² - (19) 98254 7703 
CRECI 74.

Jardim Montreal - Ex-
celente casa térrea com 
106m2 – AT150, 3 D (1 
suíte), wc social cozinha c/ 
balcão e mesa de granito, 
sala de jantar e sala de 
visita, churrasqueira com 
wc, aquecimento solar, pre-
parada p/ ar condicionado, 
porcelanato, esquadrias em 
alumínio e tudo mais, gara-
gem coberta. R$490.000,00. 
19-9.97519921 creci 65362.
Jardim Montreal - Exce-
lente sobrado com 168m2 
– AT150, 3 D (2 suítes c/ ar-
mários, 1 suíte c/ close), sala 
cozinha projetada com cook 
top, churrasqueira, aqueci-
mento solar, ar condiciona-
do, porcelanatos especiais, 
granitos, tetos trabalhados, 
esquadrias em alumínio, 
muitas tomadas e muita ilu-
minação  ampla e bela esca-
da mais, garagem coberta e 
jardim. R$680.000,00 estuda 
financiamento. Localização 
especial 19-9.97519921. 
creci 65362.
Vendo casa e salão bairro 
Costa e Silva, 02 dormi-
tórios, sala, cozinha, quin-
tal e garagem p/ 01 carro 
com salão comercial, em 
cima edícula com terraço, 
churrasqueira e dois cômo-
dos. Terreno 180m². Valor 
R$400.000,00. Alugada 
com renda de R$1.500,00 
mensaias. Contato F.:(19) 
98288-1728
 OPORTUNIDADE! JD.LA-
GUNA EM SALTO-SP. 
Casa de 02 dormitórios, 
sendo um suíte, sala/cozi-
nha americana, wc, gara-
gem p/02 autos quintal nos 
fundos em lote de180m2 
+ uma chácara de 100m2 
(SÓ TERRENO) no bairro 
pedregulho em Indaiatuba-
-SP. troca-se por casa em 
Indaiatuba de menor ou igual 
valor. Base: R$310.000, 00. 
Tel.:(19) 99762-7997. Corra!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. Rua:77, próximo 
ao Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
fevereiro por R$195.000,00 
03 dormitórios, suíte, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. Aceita:  
R$110.000,00 de entrada + 
90 x R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!

JD.COLIBRIS - 02 dormi-
tórios (01 suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. Opor-
tunidade única! Em oferta 
para o mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 por apenas: 
R$265.000,00, ou terreno 
no negócio. F.:(19) 99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!
JARDIM ADRIANA - Ex-
celente casa em dois pa-
vimentos, sendo no pav 
superior: 02 dormitórios 
(01 suíte) wc social, sa-
cada com porta balcão 
com vista para o Parque 
Ecológico e no pav inferior: 
sala 02 ambientes –lavabo, 
wc social, lavanderia, edí-
cula   e grande espaço 
de terreno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletrônico. De 
R$350.000,00 em oferta 
durante o mês de fevereiro 
por R$290.000,00. Cor-
ra! Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no 
negócio.
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) wc 
social, sala, cozinha, ga-
ragem com portão eletro-
nico,110m² de área cons-
truída, em lote de 133m² 
documentos em ordem 
para financiamento. Ape-
nas R$255.000,00 aceita 
terreno e carro. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
Jardim Itamaracá Vendo/
Troco - Casa com 123me-
tros de área contruída, em 
terreno de 400 metros, 
com 3 dormitórios, sendo 
uma suíte e um WC social, 
sala, cozinha, área de ser-
viço, garagem p/ 3 carros, 
todos com acabamento em 
piso frio, corredor lateral 
com 1,5 metros de largura, 
no fundo uma área do ter-
reno com 123m², com op-
ção para outra construção, 
como casa terrea e/ou so-
brado. Aceito permuta por 
casa de menor valor, nos 
bairros: Maria Helena, Jar-
dim Aquario, Cidade Nova I 
e II. O imóvel encontra-se 
em perfeito estado de con-
servação, não necessitan-
do de gasto com pinturas 
e outros serviços. Valor: 
R$580.000,00. Contato 
direto c/ proprietário F.: 
(19) 3875-0667. Doc: OK
Vendo casa no Jardim 
Oliveira Camargo - 5 co-
môdos sala, cozinha, 3 
dormitórios, 2 banheiros e 
entrada para carro. Aceito 
financiamento pela cai-
xa . Valor R$190.000,00. 
F.:(19) 3835-1210 / (19) 
3834-8020 / (19) 98316-
2829 WhatsApp
Oportunidade casa em 
condomínio Bréscia - 
casa terrea 3 dormitórios 
sendo 1 suíte, banheiro 
social, lavabo, garagem, 
área gourmet .  Va lo r : 
R$450.000,00. F.: (19) 
98373-1718. Direto com 
proprietário
Oportunidade casa em 
condomínio Vista Ver-
de - casa terrea 3 dor-
mitórios sendo 1 suíte, 
banheiro social, lavabo, 
garagem, área gourmet. 
Valor: R$420.000,00. F.: 
(19) 98373-1718. Direto 
com proprietário

Condomínio Montreal 
- Lindo sobrado com fun-
dos para área verde. 3 
dormitórios sendo 1 suíte 
com amplo closet, com 
sacada para área ver-
de, 1 garagem coberta 
e uma descoberta, cozi-
nha com pia e bancada 
e ilha, sala de estar e 
jantar, varanda gourmet, 
lavaderia fechada, aque-
cedor 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. Va-
lor R$ 580.000,00 F.: (19) 
99703-3734
Park Real - Linda casa 
terrea. 3 dormitórios sendo 
1 suíte master com closet 
grande, aquecedor solar, 
luminárias instaladas, pra-
parados para ar condicio-
nado, sala de jantar e de 
estar, área de serviço com 
churrasqueira, 1 garagem 
coberta e outra descober-
ta. A.C. 105m² A.T. 150m². 
Aceito financiamento. Va-
lor: R$380.000,00 F.:(19) 
99703-3734
Parque das Nações - 
Linda casa terrea A.T. 
125m² A.C. 108m², 2 vagas 
cobertas, sala, cozinha, 
2 dormitórios (1 suíte), 
casa reformada próximo 
ao Polo Shopping, Rua 
Mão única super tranquila. 
Valor: R$235.000,00 F.: 
(19) 99703-3734
Casa cond. Bréscia - 3 
amplas suítes com sa-
cadas, salas de jantar, 
estar, lavabo. Cozinha 
planejada e área gour-
met. Acabamento de luxo, 
200m² construídos. R$ 
730.000,00. Avalio propos-
ta de apto e terreno como 
entrada. F. 19-992170168 
ou 19-992357764.
CASA– VILA FURLAN - 
03 dorm.  sendo 01 suíte, 
sala de estar e jantar, 
coz. planejada, 02 wc, 01 
lavabo, área de serviço, 
churrasqueira e garagem 
02 vagas. A/T  180M² A/C  
150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamento). 
F.: (19) 3935-
CASA – JD ESPLANADA 
- 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 encanamento 
preparado, aquecimento 
solar em todos os cômodos 
e garagem coberta 02 va-
gas. A/T  360,00 M²e A/C  
270,00 M² - R$700.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CASA – JD ESPLANA-
DA - 3 dormitórios, sendo 
1 suíte com planejados, 
Sala, Cozinha com Pla-
nejados, 1 WC, área de 
serviço, Garagem  4 vagas 
sendo 2 cobertas. A/C 
190,00M² e A/T 300,00M² 
- R$ 640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA DO 
SOL -  02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, 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 Indaiatuba - 2 suítes, 
1 quarto para visitas, wc, 
sala de estar, cozinha de 
fogão a lenha integrada com 
churrasqueira. Lavanderia, 
garagem para 2 autos. Canil 
Pomar, galinheiro. Área total 
5.000m². Área construida 
290.76m². Documentação: 
OK. F.: (19) 98174-527
Vende-se casa no Jardim 
Morada do Sol - Garagem 2 
carros com portão eletroni-
co, sala, cozinha, banheiro, 
2 quartos sendo 1 suíte, 
parte superior lavanderia 
e banheiro. Estuda troca 
por terreno de menor valor 
como forma de pagamen-
to. F.: (19) 99735-5418. 
Tratar c/ Antonio. Valor: R$ 
380.000,00
Vendo casa Cond. Jd. 
Park Real – Casa nova 
em fase de acabamento: 3 
dormitórios (1 suíte), cozi-
nha americana planejada, 
espaço gourmet, lavabo e 
banheiro social, sala, lavan-
deria, garagem coberta para 
2 carros, lazer e portaria 
24h. R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo casa - Sobrado 
Jd. Moacyr Arruda – 2 
dormitórios com armários, 
1 suíte, ar condicionado, 
sala de estar 2 ambientes, 
lavabo, banheiro social, 
cozinha com armários, 
banheiro social, área de 
serviço, churrasqueira com 
pia, aquecimento solar, 
portão eletrônico, cerca 
elétrica e garagem para 4 
carros sendo 2 cobertas. 
R$560.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
Vendo ou Alugo Sobrado 
Cond. Jd. dos Aromas 
– 3 dormitórios (1 suíte), 
escritório, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, forno 
de pizza, amplo quintal, ga-
ragem para 3 carros e área 
de lazer. R$3.000,00 + IPTU 
+ Cond. ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Casa Jardim Guanaba-
ra – Casa nova c/ 3 dor-
ms, sendo uma suíte, wc 
social, cozinha, área de 
serviço, garagem coberta 
para dois, piso porcelana-
to. R$ 385.000,00 F.: (19) 
991158368
Casa Jardim Esplendor 
- Sobrado com 5 suítes, 
espaço gourmet, piscina. 
Todo planejado. Belíssima. 
R$ 2.300.000,00 F.: (19) 
99166-8272

 

CASA -JD. MONTE VER-
DE - 01 dorm., sala, coz., 
WC, lavanderia e garagem 
01 vaga. - R$750,00+IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MORADA 
DO SOL - 02 dorm., sala, 
coz., wc com box, área 
de serviço e garagem 02 
vagas. Ótimo acabamento. 
- R$1.350,00 +IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SOBRADO -JD. MORADA 
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 superior), chur-
rasqueira e garagem 02 
vagas com portão eletrôni-
co. - R$1.400,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
Vendo ou Alugo Sobrado 
Cond. Jd. dos Aromas 
– 3 dormitórios (1 suíte), 
escritório, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, forno 
de pizza, amplo quintal, ga-
ragem para 3 carros e área 
de lazer. R$3.000,00 + IPTU 
+ Cond. ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Aluga – se casa Cond. 
Parque dos Guarantãs 
- 3 dormitórios (1 suíte c/ 
armários embutidos), sala, 
lavabo, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e 2 vagas 
de garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. Fone: (19) 
99778-4336
 

Vendo apartamento novo 
Residencial Belvedere - 3 
dormitórios sendo 1 suíte 
com espaço gourmet, ar 
condicionado sala e quar-
tos, 9º andar sol da manhã. 
Aceito permuta de terreno 
no Bréscia ou Mantova 
como parte do pagamento. 
Valor: R$ 290.000,00. Tratar 
direto com proprietário F.: 
(19) 99612-7897
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 dor-
ms no bairro chácara do 
trevo R$370 mil - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro . 
cond:200,00 incluso água 
R$: 175.000,00.
Vendo apt no Centro com 
2 dorm. + 1 suíte, todos 
os cômodos com armário, 
garagem p/ 2 carros e 
cozinha planejada. (19) 
99697- 6698
Vendo Apartamento Re-
sidencial - Nações Uni-
das, Jd. Alice Indaiatuba/
SP. 02 dorm. (um com 
móveis planejados), sala 
de estar e jantar, cozinha 
planejada, lavanderia c/ 
armário, WC, garagem 
para 01 carro coberta, 1º 
andar. Baixo condomínio 
e IPTU - Vendo mobiliado. 
F.: (19) 3394-2197 - cel: 
(11) 98635-7556
Vendo Apartamento. Va-
lor: R$155.000,00. Aceito 
50% de entrada e finan-
ciamento 2 dormitórios. 
Jardim Morumbi. Tratar com 
proprietário. F.: (19) 99482-
6697 F.:(19) 3875-3201
Vende-se apto Cond. 
Portal das Flores - 3 
dorm; cozinha planejada; 
1 vaga; área de lazer com-
pleta. R$ 259 000,00 - F.: 
(19) 992569976 ou (19) 
99368-2711
Vende-se apto Cond. 
Felicitá - 3 dorm (suíte); 
2 vagas;  cozinha e quar-
to planejados; varanda 
gourmet; área de lazer 
completa. R$ 350 000,00. 
F.: (19)99928-8133 ou (19) 
99256-9976
VENDE-SE APARTA-
MENTO: AP00037- Con-
domínio Edifício SOHO– 
Indaiatuba/SP- 85m² total 
- Valor: R$ 477.000,00 
- Fone: (19) 99799-5771
V e n d o  a p a r t a m e n t o 
pronto para morar. Con-
domínio Village Azaléia. 
Com 3 dorm., 1 vaga p/ 
carro e área de lazer. Tra-
tar com proprietário (19) 
99127- 1799
Vende-se ou Troca-se 
apartamento Villa Fe-
licità. Frente ao Parque 
Ecológico - com móveis 
planejados, ar condiciona-
do, 2 vagas na garagem 
. Lazer completo . 84m². 
Valor: R$490.000,00. F.: 
(19) 99622-7901. Direto c/ 
proprietário

Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio 
Bosque dos Indaiás - com 
2 dormitórios, sala em L, 
garagem coberta. Valor 
R$190.000,00. F.: 99416-
9250
Le Jardin - Apartamento 
frente ao Parque Ecoló-
gico, sol da manhã nos 3 
dormitórios sendo 1 suíte, 
duas vagas na garagem, 
amplo salão de festa, salão 
de jogos, quioske, piscinas 
adutos e infantil, lugar mais 
nobre da cidade 87m² de 
área útil, 10º andar. 15% 
de desconto comparado 
ao valor da construtora ou 
permuta de 50% do valor 
total (Valor da construtora 
R$640.000,00). F.: (19) 
99703-3734
Em Interlagos, J.d. Con-
sórcio SP - Oportunidade 
única R$1090.000,00. Apto 
com  140m², 3 suítes equi-
padas, sala ampla com 2 
vastos ambientes, varanda 
gourmet, cozinha com ar-
mários planejados, área de 
serviço, wc de empregada, 
2 vagas. Condomínio com 
lazer completo, piscinas es-
peciais, quadra, academia, 
etc. Acesso fácil ao comér-
cio, bancos, escolas, sho-
pping, avenida Interlagos. 
Disponíveis fotos e demais 
informações. Discute-se 
proposta. (19) 99751-9921 
(Cel e WhatsApp) Cresci 
65362
Vende-se apartamento no 
centro, 2 dormitórios 1 com 
banheiro sala em L, banhei-
ro social, cozinha e lavande-
ria, garagens para 2 carros 
próximo do parque ecológi-
co. Valor R$320.000,00 F.: 
(19) 99210-2462
Vendo Apartamento Ed. 
Torres da Liberdade – 3 
dormitórios (1 suíte), WC 
social, sala, cozinha, lavan-
deria, 2 vagas de garagem e 
home box no sub solo. Acei-
ta permuta. R$500.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vende - se Apartamento 
Cocais II - 2 dormitórios, ba-
nheiro, sala, cozinha, lavan-
deria e 1 vaga de garagem 
coberta. R$200.000,00. 
Fone: (19) 99194-0145
Oportunidade Aparta-
mento Jd. Tropical – 2 
dormitórios sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia, WC social, va-
randa gourmet e 1 vaga de 
garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145

Caminhão Baú Ano 2013/ 2014
Hyundai / HR diesel, Km 47.000com medida 

especial, Único dono Doc. Ok. 
R$ 65.000,00. 

Cel: (19)-994323184



B18 Serviços / Utilidades

classificados

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

 

Alugo apto na Praia Gran-
de na Vila Guilhermina à 
50m da praia, para finais 
de semana e temporada. F. 
99564-4054 / (19) 3328-4766
Aluga-se apto 70m² - 2 Dor-
mitórios, suíte, varanda gour-
met. Próximo ao SESI e Wal-
mart. R$1.500,00 (Já incluso 
condomínio e IPTU). Tratar 
com Luci (19) 99928-3350
Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio Bos-
que dos Indaiás - com 2 dor-
mitórios, sala em L, garagem 
coberta. Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250
 

Sitio Estrada Mato Dentro  
- Valor: R$ 2.500. 000,00 
F.: (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Precisa-se de caseiro para 
serviços gerais em sítio na 
estrada de Indaiatuba para 
Monte Mor. Boa localidade 
para morar F.: (19)99736-
7983 ou  99619-2921 (What-
sApp)
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dormi-
tórios, 2 wcs , toda avaran-
dada, gramada, pomar, área 
de cultura, bosque, água de 
mina, 1 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade, diversas árvores 
frutíferas, playground , a 12 
km do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio na Bahia Vendo/Troco 
por imóvel em Indaiatuba. 
Com 470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa topo-
grafia, região sul da Bahia a 
220km de Salvador pela BR 
101. Situado na região do 
Vale do Jiquiriça, a 7km da 
cidade de Mutuipe. A proprie-
dade fica a 4 km da BR 420 
no municipio de Mutuipe, e a 
70km da cidade de Valença 
região de belas praias do 
litoral baiano com aeroporto 
operando com voos da (Azul) 
aos sabados saindo de Vira-
copos em Campinas-SP. A 
propriedade esta distribuída 
em pastagem, lavoura de ca-
cau, outras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede nas-
cente com água boa sendo 
preservada em três locais da 
propriedade. Documento ITR 
OK. Opções para plantação 
de feijão, milho, mandioca, 
café e outros. Isso em virtude 
da boa media de chuvas/ano 
na região e as nascentes 
existentes na propriedade. 
Contato F.:(19) 98288-1728. 
WhatsApp.
Vende-se chácara com 
2500 metros , só a terra, 
ja com energia e agua no 
local. Valor R$ 140.000,00.  
Telefone  para conta-
to:   (19)994087078 e 
(19)982665946.
CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., sala 
de estar, sala de jantar, co-
zinha, wc, área de serviço 
e garagem 02 vagas. Gra-
mada e possui piscina. A/C 
258.78M² e A/T 5.280M² 
- R$ 790.000,00. F.: (19) 
3935-1413

Chácara - Recanto das 
Flores Linda com planta 
aprovada para casa com 
piscina. Pomar, área gour-
met, com churrasqueira , 
2 wcs, cozinha, dispensa, 
logo com peixes. A/T500m 
A/C 200m² R$ 700.000,00. 
F.: 19 99115-8368
 

VENDO JARDIM LAGUNA 
- Terreno de 302m² planos. 
Aceito veiculo c/ parte pa-
gamento. R$190.000,00. 
Direto com proprietário F.: 
(19) 98282-9020. 
Terreno Jardim Espla-
nada Ótima topografia! 
R$ 245.000,00. F.: (19) 
99115-8368
Terreno Condomínio Ter-
racota - Plano boa localiza-
ção 1808m² R$ 542.400,00 
F.:(19) 99115-8368
PARQUE SÃO LOUREN-
ÇO (ÚNICO LOTE NA 
RUA) 150M2 – R$1060,00P/ 
M2 - ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 3935-
3294. 
JARDIM ALICE (ÚNICO 
LOTE NA RUA) 125M2 – 
PLANÍSSIMO – R$1.100,00 
P/ M2 - F.:(19) 99762-7997 /  
(19) 3935-3294
J a r d i m  P i e m o n t e  - 
311m².  Boa topografia R$ 
160.000,00 F.: (19) 99166-
8272
Europark Terreno Indus-
trial - 1000m² ótima topo-
grafia R$ 400.000,00 F.:(19) 
99166-8272
Jardim Bréscia - Oportuni-
dade única, TERRENO com 
200m2, plano, na quadra 
H, com escritura e registro, 
R$165.000,00. Estuda -se 
proposta. F.: (19) 3834-6222 
/ (19) 98394-0038. 
Terreno no Distrito In-
dustrial Vitória Martini. 
Rua: Mafalda Barnabé So-
liani com Alberto Magnusson 
lote de esquina podendo 
construir 5 galpões, área 
1322,72m² lote 21 quadra 
F. Valor: R$600.000,00 par-
celo em 6 vezes F.:(19) 
97420-5895
Jardim Bréscia - Oportuni-
dade única, TERRENO com 
240m2, plano, na quadra 
J, com escritura e registro, 
R$215.000,00. (19) 99751-
9921 (Cel e WhatsApp) 
Creci 65362
Vendo terreno Cond. 
Jd. Residencial Veneza 
- 250m². Condomínio com 
piscina adulto e infantil, sa-
lão de festas, play ground 
e campo. R$180.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vende-se Terreno Cond. 
Jd. dos Impérios – 225m². 
R$150.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Terreno Condomínio San-
ta Clara - 463m² Plano R$ 
470.000,00 F.:(19) 99166-
8272
Terreno Comercial - Ótima 
localização R$ 1.000,00 o 
metro. F.: (19) 99721-0395
Terreno Condomínio Jar-
dim Esplendor - 300m² 
plano R$ 470.000,00 F.:(19) 
991666-8272
Terreno Condomínio Dona 
Lucila - 379m² ótima locali-
zação R$ 292.000,00 F.:(19) 
99721-0395
Terreno Condomínio Jar-
dins do Lagos - 525m² 
ótima localização F.: (19) 
99721-0395 
Terrenos Condomínio 
Quintas de Terracota - 
1200m² lote de esquina R$ 
210.000,00 F.: (19) 99721-
0395
Terreno Jardim Manto-
va - 207m² boa topogra-
fia R$ 138.000,00 F.: (19) 
997210395

 

Vende-se Ponto – Jd. Re-
gina - Salão odontológico - 
40m² mobiliado, 2 banheiros 
e garagem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: (19) 
99778-4336
SALÃO COMERCIAL –
REC. CAMPESTRE JÓIA - 
250m² construídos. Cozinha, 
mezanino, lavanderia, 02 
WC’s sendo 01 adaptado p/ 
cadeirante. - R$4.000,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL – 
JD. HUBERT – Localizado 
na marginal do Parque 
ecológico! São 500m² 
construídos, possui meza-
nino, escritório e banheiros. 
- R$4.300,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
Vende-se padaria no Cen-
tro. Tratar com Isabel F.: (19) 
98439-0774
Sala nova 39m2, 2WC, 1 
vaga na garagem, situado 
no torre medical. Direto com 
o proprietário. Tel. (19) 9 
8239-4260
Passo ponto comercial 
Mercearia - localizado na 
R. Padre Bento Pacheco, 
1809, Vila Aurora, área útil 
120m², R$175.000,00.Tel 
(19) 3392-0100
 

Vendo TV PHILCO 32” Led 
Slim. Valor R$800,00 á vis-
ta. Tratar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500
Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, de-
pilação e barbearia.Informe 
a senha J46 para receber 
desconto especial! Ligue: 
(19) 3318-4441 /Whats 
98965-8498
Cursos de cuidador de ido-
so, atendente de farmácia, 
informática, rotinas adminis-
trativas e logística. Informe 
a senha J46 para receber 
desconto especial! Ligue: 
(19) 3318-4441 /Whats 
98965-8498
Desejo comprar cristaleira 
antiga. Entrar em contato 
(19) 3834-1367
Vendo cama de solteiro ma-
deira maciça ótimo estado. 
R$ 350,00 F.: (19) 99259-
1877 / 3017-5541
Vendo Bicicleta Scott Im-
portada de R$2000,00 por 
R$800,00. F.:(19) 3935-
6985
Vendo Portão de 3m X 1,80. 
Valor: R$400,00. Tratar com 
Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo uma maquina de 
recarregar cartucho. Valor 
R$400,00. Tratar com Sonia. 
F.: (19) 3935-1633
Vendo uma porta de cor-
rer de vidro 1,60m. Valor: 
R$400,00. Tratar com Sonia. 
F.: (19) 3935-1633
Vendo uma televisão de 14 
polegadas de tubo Valor: 
R$150,00. Tratar com Sonia. 
F.: (19) 3935-1633

Vendo um teclado Casio 
novo Valor: R$400,00. Tratar 
com Sonia. F.: (19) 3935-1633
Vendo 12 metros de cor-
rimão em aluminio para 
escada. Valor R$300,00. 
Tratar com Sonia. F.: (19) 
3935-1633
Vendo 3 portas de banheiro 
sem batente. Valor R$70,00 
(cada). Tratar com Sonia 
F.:(19) 3935-1633
Vendo Vidros dianteira e 
traseira para carro mode-
lo: Corcel. Valor: R$150,00 
(cada) F.: (19) 3875-7624 
Vendo DVDs raros, dese-
nhos e seriados R$0,80 
cada. F.:(19) 99193-2917 
WhatsApp
Vendo Bacia branca de ba-
nheiro nova R$10,00. F.: (19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo uma camera Tek-
-Pick, grava vídeo, som, tira 
foto, web cam nova na caixa. 
R$200,00. F.: (19) 99193-
2917 WhatsApp
Vendo ventilador de pedes-
tal. Valor: R$100,00 F.: (19) 
3834-1367 - (19) 996489124
Vendo Tampo de Vidro 
1,50m X 1,50m. Vidro tempe-
rado 10mm. Valor: R$500,00 
F.: (19) 3875-4485 Odete
Vendo Máquina de costura 
Brilhante. Valor: 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. Brilhante branco. 
1,62 de comprimento. Valor 
R$450,00 F.: (19) 3834-6769 
/ (19) 99182-6051
Vendo som Sharp 3 em 1. F.: 
(19) 3875-4575
Vendo Mega Drive modelo: 
sega F.: (19) 3875-4575
Vendo centrifuga cadence  
110. F.: (19) 3875-4575
Impressora Hp OfficeJet 
J4660 Multifuncional, colo-
rida, usada, revisada, sem 
tinta, USB, R$200,00. F.: (19) 
99617-4522
Impressora MG3210 Pixma 
jato de tinta, usada, revi-
sada, sem tinta, com USB, 
com Wifi, R$150,00. F.: (19) 
99617-4522
Impressora HP Photosmart 
C4480 Multifuncional jato 
de tinta, usada, revisada, 
sem tinta, colorida, USB, 
R$180,00.  F.: (19) 99617-
4522
Impressora HP Officejet 
Pro 8600 Multifuncional jato 
de tinta, usada, revisada, 
sem tinta, colorida, USB, 
com Wifi, com ethernet RJ45, 
R$350,00.  F.: (19) 99617-
4522
Impressora HP Deskjet 
3940, usada, tinta no fim, 
em bom estado, jato de tinta, 
colorida, USB, R$70,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Impressora multifuncional 
jato de tinta HP Photosmart 
C4280 sem tinta, colorida, 
usada e revisada, USB, 
R$150,00.  F.: (19) 99617-
4522
Impressora matricial Ep-
son LX-300 com cabo para-
lelo, usada, funciona ok com 
form. cont., com fita nova e 
mais duas fitas na caixa, usa-
da e revisada ok, R$500,00.  
F.: (19) 99617-4522

CPU AMD Athlon II X4 
620, 4GB RAM, HD 80GB, 
Win7, usado, revisado ok, 
R$250,00.  F.: (19) 99617-
4522
C P U  A M D  S e m p r o n 
2,2GHz, 2GB RAM, HD 
40GB, Linux, usado, revi-
sado ok, R$100,00.  F.: (19) 
99617-4522
Moni to r  LG F la t ron 
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) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo escrivaninha nova 
sem uso R$350,00. F.: (19) 
3875-4737 / (19) 99380-5379
Vendo Rack novo 2,0 me-
tro R$400,00.F.: (19) 3875-
4737 / (19) 99380-5379
Vendo estabil izadores 
R$40,00 (Cada). Cabos 
com 3 pinos, caixas de 
som para computadores, 
teclados e mouses. Preço 
Imperdível. F.: (19) 3875-
4737 / (19) 99380-5379 
Aceitamos doações de 
equipamentos eletronicos 
(computadores, TV, im-
pressora, som) reciclável 
em geral. Retiramos no lo-
cal Fone: (19) 99193-2917
Vendo Escrivaninha p/ 
computador ou impressora 
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 la-
vatórios, 1 cama de massa-
gem, 2 lavatórios, 1 cama 
de massagem, 2 espelho 
de parede, 2 carrinhos, 
3 poltronas individuais, 2 
cadeiras. Valor a combinar. 
F.: (19) 3875-6237 / (19) 
99895-9900. Vera Yoshida

Vendo um acento de en-
caixar no vaso para idosos. 
Com nota fiscal R$170,00. 
F.: (19) 98174-5270
Vendo cokpit com volante. 
R$1300. Tratar com Gui-
lherme (19) 99712-1426
Vendo Mesa de 8 lugares 
2 metros de comprimento 
por 1 de largura. F.: (19) 
99292-6972
Vendo Guarda roupa em 
Bom estado cor: Marfim 4 
gavetas e 4 portas  Valor: 
R$190,00 F.: (19) 98143-
4184
 
Vende-se Corsa sedam 
prata 2006, em perfeito 
estado, $14.000. tratar com 
Pedro. F.: (19) 99793-1806
Vende-se Idea 1.8 Adven-
ture Ano: 2015 Cor: Branco 
Km: 37.700 Único dono 
Cel: (19) 99717-3218
Vendo  Mon tana /13  - 
Mode lo :  Spor t  Va lor : 
R$33.000,00 F. :  (19) 
99122-7378
 
Ofereço-me para trabalhar 
em Clínica pequena, tenho 
65 anos trabalho a 12 anos 
em clínica de terapia, está 
fechando por isso estou 
saindo. Tenho carta de 
referência. Preferível meio 
período F.: (19) 99210-
2462 Magali.
Ofereço-me como moto-
rista de van para viagens 
com cursos de passageiros 

e escolares. Tratar com Ro-
sane F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me como pedrei-
ro, encanador, pequenos 
reparos na construção civil 
e pinturas. (19) 98329-
8580 (WHATS APP) Falar 
com João
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato F.: 
(19) 98970-1976
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos crianças 
pessoas com necessidades 
especiais pré-operatório e 
etc atendimento hospitalar 
possui experiência e refe-
rência horário disponível. 
Talita19988694313
Ofereço-me como passa-
deira e lavadeira de roupas 
e como cuidadora de de 
crianças. Atendo à domicílio 
ou em minha residência. En-
trar 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. En-
trar em contato no telefone 
(19) 99595- 9448
Ofereço-me como jardi-
neiro roçada de chácaras 
e limpezas. (19) 3875-7624
Ofereço-me como jardi-
neiro, pedreiro, encanador 
e eletricista . Tratar com 
Odair F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como empre-

gada doméstica. Tratar 
com Sonia F.: (19) 98265-
1498 ou (19) 98239-0199
Ofereço-me como Cabe-
leireira. Faço Escova Pro-
gressiva e Selamento sem 
formol. A partir de R$50,00. 
Atendo na Morada do Sol 
e também a domicílio. F.: 
(19) 99369-5615 / (19) 
3935-0499
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos pessoas 
com necessidades espe-
ciais enfermos e etc atendi-
mento Residencial e hospi-
talar possuo experiência e 
referência tratar com Talita 
(19) 98869 -4313
Ofereço-me como motoris-
ta particular, passageiros 
particular. Tratar com Ro-
sane. F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me como conser-
tos de maquina de costura 
industrial (Máquina reta 
duas agulhas, travete, ga-
loneira e interlock) F.: (19) 
99212-1731 
Ofereço-me como Revisão 
Manutenção e instalação: 
Alarmes - cerca elétrica 
ponteiro e portas eletro-
nicas - cameras acesso 
remoto. Elétrica, PABX, 
interfonia predial, residen-
cial, comercio, condomínio 
F.:(19) 991932917
Ofereço-me como presta-
dor de serviços de pedreiro, 
encanador, eletricista e jar-
dineiro. F.: (19) 99776-6841
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