
Casarão Pau Preto integra 
Semana de Museus

Amanhã (4) ocorre em Indaiatuba o Dia D – Dia de Mobilização para vacinação contra a gripe. Diversas Unidades de Saúde e 
outros pontos da cidade farão atendimento para a população que faz parte dos grupos prioritários recomendados pela Organização 
Mundial da Saúde.
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Dia D contra a gripe acontece amanhã 

Base do 
Primavera brilha 
no Campeonato 

PAULISTA

No último sábado (27) 
as categorias sub-15 e 
sub-17 foram até a cidade 
de Santa Barbara d´Oeste 
para enfrentar a equipe 
do União Barbarense 
pela terceira rodada do 
Campeonato Paulista. A 
equipe sub-15 vinha de 
duas vitórias e o Sub-17 
sofreu um revés na última 
rodada diante do Paulista 
de Jundiaí.

P. A10

O Museu Municipal Casarão Pau Preto participará da 17ª Semana 
Nacional de Museus, promovida pelo Ibram (Instituto Brasileiro de 
Museus), em comemoração ao Dia Internacional de Museus, cele-
brado em 18 de maio. O tema deste ano é “Museus como Núcleos 
Culturais: O Futuro das Tradições”. P. A14

Prefeitura de Indaiatuba 
publica alterações no edital 

CONCURSO PÚBLICO
Mais 60 mil Indaiatubanos 
declararam Imposto de Renda

RECEITA FEDERAL
Projeto define parâmetros 
para LDO

EXECUTIVO
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INAUGURAÇÃO

Foi inaugurada ontem (02) a loja Puket Indaiatuba que possui um mix de 
produtos de identidade única. 



Editorial
Cuidado com a saúde

Artigo

O Ministério da Saúde em parceria com as Secreta-
rias de Saúde dos munícipios realiza amanhã o Dia da 
Mobilização da Vacinação contra a Gripe (Dia D). É 
indispensável tomar a dose pessoas que fazem parte do 
grupo prioritário estabelecido pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS) como idosos, crianças, asmáticos, car-
diopatas, diabéticos, indígenas e outros, pois os mesmos 
podem apresentar quadros graves caso adquira o vírus da 
Influenza. 

Graças às vacinas, doenças terríveis e altamente conta-
giosas foram quase erradicadas. Contradizendo tudo que 
vivemos no Brasil com a corrupção e a falta de investi-
mentos em diversos setores, o país sempre foi exemplo 
internacional de um modelo de vacinação pública.

A importância da vacinação vai muito além da preven-
ção individual. Ao se vacinar, você está ajudando toda a 
comunidade a diminuir os casos de determinada doença.

Por isso não deixe de cuidar de quem você ama! Pro-
cure a UBS mais próxima de sua residência e solicite a 
imunização. A vacinação é gratuita e um direito de todos.

Maio Amarelo incentiva 
redução da velocidade 

Valinhos inaugura o primeiro 
Ecoponto Municipal 

Reduzir a velocidade, se atentar às regras 
de circulação e dar a preferência no trânsito. 
Essas são as boas práticas incentivadas 
pelo movimento Maio Amarelo Campi-
nas 2019. Desacelerar é a palavra-chave 
da campanha promovida pela Empresa 
Municipal de Desenvolvimento de 
Campinas (Emdec), entre os dias 1º e 31 
de maio. O Maio Amarelo tem a proposta 
de chamar a atenção da sociedade para o alto 
índice de mortes e feridos no trânsito. 

A Prefeitura de Valinhos inaugura o 
primeiro Ecoponto Municipal de Valinhos, 
no bairro Ortizes, na próxima terça-feira 

(7), onde os moradores poderão fazer 
descarte de pequenas quantidades de 
entulhos em geral, recicláveis, galhos, 
resíduos de poda e capinação, móveis e 

eletrodomésticos sem uso. O Ecoponto 
faz parte pacote de obras e inaugurações 

do mês de aniversário da cidade, que com-
pleta 123 anos em 28 de maio. 
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Por que aprender a programar na infância?
Costumamos considerar como linguagem as palavras, sons e 

códigos que usamos para nos comunicar uns com os outros. Além 
disso, todas as atividades extracurriculares tradicionais, como ensino 
de artes e de música, também são linguagens. São grafias, símbolos, 
técnicas que ajudam as crianças a desenvolver a raciocínio, coorde-
nação motora e habilidades de comunicação.

A linguagem de programação se enquadra exatamente neste 
parâmetro pois trata de uma comunicação com programas de 
computador, jogos e, especialmente, com as pessoas que utilizam 
essas tecnologias.

É natural que os pais queiram preparar as crianças para o mundo 
do qual farão e irão ajudar a construir. Para ter um vislumbre desse 
mundo basta dar uma olhada ao redor para encontrar pessoas com 
todos os tipos de gadgets. Na verdade, basta olhar para o próprio 
bolso para encontrar um dispositivo repleto de trabalho de centenas 
de programadores no mundo tudo. 

Celulares, tablets, notebooks. Não é à toa que as principais 
empresas do mundo no momento tratam exatamente disso: apps, 
programas, soluções digitais, inovação…

Mas os motivos para incentivar as crianças a programar ultra-
passam o preparo para o mercado de trabalho (que está em expansão 
e sente falta de profissionais qualificados).

Por isso, separamos abaixo alguns motivos diversos pelos quais 
crianças devem aprender a programar, confira!

• É mais fácil aprender na infância porque os cérebros das crian-
ças são mais maleáveis, mais abertos a adaptação e ao aprendizado 
de coisas novas. J. Paul Gibson, um professor de programação para 
crianças, chegou a dizer que crianças de 5 a 11 anos tem tanto poten-
cial para aprender sobre algoritmos e programação que é vergonhoso 
esperar que se tornem adolescentes para ensiná-las

• O mecanismo é, basicamente, o mesmo que faz com que 
crianças aprendam novas línguas com uma facilidade espantosa.  
Se o mundo está cada vez mais próximo de se tornar totalmente 
conectado virtualmente, talvez seja interessante incentivar que as 
crianças aprendam a linguagem do futuro.

• Entender de programação ajuda a entender o mundo ao redor. 
A maioria das pessoas não compreende ainda, realmente, como são 
feitos os apps e programas que facilitam e participam de suas vidas e 
decisões. É claro que a expansão da internet é algo ainda recente, na 
medida que a maioria dos adultos cresceu sem gadgets ou conexões 
de alta velocidade. No entanto, as crianças de hoje em dia crescem 
com gadgets em suas mãos, jogando em celulares e tablets. Imagine 
como a experiência tecnológica pode ser enriquecida se essas mes-
mas crianças tiverem a oportunidade de criar seus próprios jogos 
e programas? Isso é uma realidade presente em diversas escolas 
de computação para crianças, como é o caso da codeBuddy. Além 
disso, o ensino de programação pode ajudar a positivar a interação 
cotidiana com a tecnologia. A partir do momento em que as pessoas 
começam a entender como uma ferramenta funciona, o seu potencial 
cresce abundantemente.

• Enfrentando problemas e aprendendo a perseverança. Um dos 
maiores problemas do mundo contemporâneo é a ansiedade, atrelada 
a fatores como stress no trabalho e, principalmente, a dificuldade 
de lidar com problemas. Normalmente, essa dificuldade está ligada 
à um efeito bola de neve: são tantas coisas para resolver de uma vez 
que parece impossível chegar ao final com sucesso! Quando uma 
criança programa um código de computador, ela necessariamente 
tem de fragmentar o problema em partes menores, lidando com um 
erro de cada vez, que contribuirá para que um todo funcione com 
equilíbrio. O poder desse aprendizado não pode ser subestimado 
no desenvolvimento de competências importantes na vida adulta. 
Da mesma forma, uma criança que programa desde cedo aprende 
o poder da perseverança. Aliás essa é uma qualidade presente nos 
videogames dos anos 80, com jogos totalmente baseados na repetição, 
paciência e perseverança dos jogadores.

• Programar melhora as capacidades de comunicação. Como 

dissemos no tópico anterior, programar envolve o processo de 
compreensão e solução de erros no código, os chamados bugs. O 
interessante é que no desenvolvimento de códigos para computa-
dor, os(as) alunos(as) são incentivados a aprender com os erros. É 
justamente assim que o programa se comunica com a pessoa, que 
a máquina é capaz de demonstrar onde existe algo que pode ser 
melhorado. Vivemos em uma realidade muito exigente, que aos 
poucos faz muita gente acreditar que errar é fracassar. Nós, pelo 
contrário, acreditamos que errar e aprender e, felizmente, é assim 
que a linguagem de programação funciona!

• Programar é divertido! Programar é uma atividade ligada à 
lógica que é ao mesmo tempo muito criativa e empolgante. As crian-
ças aprendem brincando, pois o processo de criar um programa ou 
jogo do começo ao fim é uma aventura total. Imagine o prazer de 
ver um jogo ou app funcionando de acordo com o que você ima-
ginou, como resultado de seu trabalho? As crianças obtêm muitos 
estímulos positivos que impulsionam sua vontade de aprender mais 
e avançar na programação, pois querem fazer mais, criar mais. Além 
disso, muitas pessoas acreditam que programar é difícil. No entanto, 
aprender as lógicas básicas com o apoio de linguagens próprias à 
idade dos(as) alunos(as) torna a atividade muito prazerosa e nem 
um pouco inacessível.

• Aprendendo a criar e viver em grupo. As maiores tendências 
do mundo da tecnologia da informação rumam para o mesmo sen-
tido: como organizar as tarefas e trabalhar com uma equipe eficaz? 
Como produzir resultados de qualidade trabalhando com uma 
equipe? Esses desafios são solucionados diariamente por crianças 
que aprendem a programar, que compreendem desde cedo que a 
computação é, necessariamente, uma atividade coletiva. Para que 
criar um programa se ninguém for usar? Como um jogo pode en-
volver a pessoa do outro lado da tela? Como resolver um problema 
no código sem obter ajuda? Além disso, existem diversas tarefas e 
pontos de vista envolvidos no desenvolvimento de um software, 
apps ou games. Designers, programadores, cientistas, artistas visuais, 
matemáticos. Isso apenas para pensar em alguns dos engajamentos 
possíveis na vida de um(a) programador(a) no mercado de trabalho. 
Estamos falando de uma área que vai de apps para uso cotidiano de 
milhões de pessoas até programas utilizados em missões espaciais. 
Da criação de jogos para entreter, educar e até a criação de incríveis 
de incríveis efeitos de computação gráfica usados em telas de cinema.

Têm alguma dúvida sobre o ensino de programação para 
crianças? Entre em contato com a codeBuddy! Estamos à dispo-
sição na Av. Itororó, 235, ou através do telefone 3875 2994.
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UBSs e outros pontos ficarão abertos das 8h às 17h para imunizar a população que faz parte dos grupos prioritários

Dia D contra a gripe acontece amanhã

Departamento de Vigilância em Saúde de Indaiatuba espera vacinar, durante toda a campanha, cerca de 43 mil pessoas

DENISE KATAHIRA 
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Amanhã (4) ocorre 
em Indaiatuba o 
Dia D – Dia de 

Mobilização para vacina-
ção contra a gripe. Diversas 
Unidades de Saúde e outros 
pontos da cidade farão 
atendimento das 8h às 17 
horas, para a população 
que faz parte dos grupos 
prioritários recomendados 
pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS). 

A vacina é destinada 
para gestantes; mulheres 
com 40 dias de pós-par-
to; crianças de 6 meses a 
menores de seis anos de 
idade; trabalhadores de 
saúde; idosos com mais 
de 60 anos; professores de 
escolas públicas e priva-
das; pessoas com doenças 
crônicas e outras condições 
clínicas especiais. “As pes-
soas eleitas como públi-
co-alvo são aquelas com 
maior risco de contagioso 
ou aquelas mais suscetíveis 
às complicações”, alerta 
a professora de Enferma-
gem da UniMAX, Patricia 
Queiroz. “Os portadores 
de doenças crônicas que 
não frequentam unidades 
de saúde do SUS precisam 
levar uma indicação de 
seus médicos”, completa.

Para ser vacinado é 
preciso levar a carteirinha 
de vacinação (se tiver); 
documento pessoal com 
foto e identificação que 
faz parte de algum desses 
grupos prioritários, como: 
carta médica, holerite ou 
identificação profissional.

Durante todo dia, os 
mascotes ‘Super SUS’ e o 
‘Zé Gotinha’ percorrerão 

os pontos de vacinação 
para divulgação da cam-
panha. Esse ano as crianças 
vacinadas receberão uma 
figurinha para colar na pele 
na intenção de aproximar 
o ato da vacinação com o 
mundo infantil. As unida-
des de saúde também se-
rão enfeitadas com balões 
coloridos e os funcionários 
estarão uniformizados com 
a camiseta da campanha.

A secretária de Saúde de 
Indaiatuba, Graziela Garcia, 
ressalta a importância da 
participação. “Esse dia é 
programado para alcançar 
o máximo das pessoas pos-
sível que fazem parte dos 
grupos prioritários para esta 
vacinação, por isso se você 
faz parte de algum desses 
grupos, reserve essa data 
para ser imunizado contra 
a gripe, pois em todas as re-
giões da cidade terão pontos 
para vacinar durante todo 
horário comercial”, ressalta 
Graziela.

A campanha de va-
cinação prossegue até o 
dia 31 de maio em todas 

as UBSs do munícipio.

Meta
De acordo com o Depar-
tamento de Vigilância em 
Saúde a meta do munícipio 
é vacinar pelo menos 90% 
dos grupos elegíveis para 
vacinação. Ainda segundo 
a pasta, em Indaiatuba cer-
ca de 43 mil pessoas dos 
grupos prioritários, fora as 
comorbidades, devem ser 
vacinadas contra a gripe. 

Até o momento foram apli-
cadas cerca de 13 mil doses. 

Cepas da vacina 
contra a influenza
Em relação ao ano passado 
(2018), houve alteração 
de duas cepas (cepas A/
Switzerland/8060/2017 

OMS para o Hemisfério 
Sul. O Ministério da Saúde 
não indica a utilização da 
vacina contra influenza 
com cepas 2018, pois não 
tem a mesma composição 
da vacina de 2019, o que 
faz com que não seja eficaz 
para proteção.

• Hospital Dia
• PSF Parque Indaiá
• UBS IV Morada do Sol
• UBS Jd. Oliveira Camargo
• UBS V Itaici
• UBS VII
• PSF Jardim Oliveira Camargo
• UBS X Califórnia
• UBS XI João Pioli
• UBS Campo Bonito
• PSF Parque Corolla; UBS Camargo Andrade
• PSFs do Jardim Brasil (8h às 13h)
• PSFs Aldrovandi (8h às 13h)
• Supermercado Pague Menos
• Supermercado Sumerbol
• Cato Supermercado (avenida Kennedy e na Praça 

Dom Pedro II)

Confira os pontos de 
vacinação no Dia D

(H3N2) e B/Colora-
do/06/2017 (linhagem B/
Victoria/2/87) na vacina 
influenza. Portanto, em 
função desta mudança na 
composição da vacina, é 
imprescindível receber a 
vacina em 2019, com as 
cepas preconizadas pela 
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A Prefeitura de In-
daiatuba publi-
cou na segunda-

-feira (29), na Imprensa 
Oficial do Município, 
um edital de rerratifica-
ção com alterações no 
edital completo do Con-
curso Público 02/2019. 

O novo edital acres-
centa cargos de guar-
da-vidas, dentista plan-
tonista e médico nas 
especialidades de neu-
rocirurgião, psiquiatra e 
plantonista e a prorroga-
ção do prazo de inscrição 
que acontece até o dia 27 
de maio. As inscrições 
deverão ser efetuadas 
exclusivamente pela in-
ternet no site do Instituto 
Brio Conhecimentos. A 
publicação está disponí-
vel nos sites da Prefeitu-
ra - www.indaiatuba.sp.
gov.br e do Instituto Brio 
Conhecimentos – www.
institutobrio.org.br.

Além disso, a rerratifi-
cação também acrescenta 
bairros nas respectivas 
micro áreas dos cargos 
de agente comunitário de 

Prefeitura altera edital do Concurso Público
Novo edital acrescenta cargos de guarda-vidas, dentista e médicos; prazo de inscrição foi prorrogado
DA REDAÇÃO
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saúde, que passam a dis-
ponibilizar 16 vagas, sen-
do uma cada região. Outra 
mudança para este cargo é 
que o curso de formação 
inicial será de respon-
sabilidade da Secretaria 
Municipal de Saúde e 
utilizarão os referenciais 

da Educação Popular em 
Saúde e serão oferecidos 
também aos agentes de 
combate às endemias. A 
exigência de residir na 
área da comunidade em 
que irão atuar desde a data 
da publicação do edital 
do concurso público, foi 

mantida.
Os candidatos para os 

cargos de agente comuni-
tário de saúde que fizeram 
a inscrição e já pagaram o 
boleto, mas que quiserem 
desistir do concurso, em 
virtude das mudanças 
aplicadas, poderão re-

querer a devolução do 
valor da inscrição até o 
dia 27 de maio, por meio 
do e-mail atendimento@
institutobrio.org.br.

O edital também altera 
o requisito do cargo de 
técnico de imobilização 
ortopédica, acrescentan-

do a exigência de Registro 
no Órgão de Classe Cor-
respondente, além da exi-
gência de Ensino Médio 
com curso de Técnico em 
Imobilização Ortopédica.

Vagas
Com as mudanças, pas-
sam a ser oferecidas um 
total de 92 vagas, sendo 
65 para médicos; 16 para 
agente comunitário de 
saúde; três para agente de 
combate de endemias; três 
para guarda-vidas; dois 
para técnico de mobiliza-
ção ortopédica e três para 
assistente de procuradoria. 
O valor da inscrição varia 
de R$ 35,00 a R$ 70,00, 
de acordo com o cargo.

A exemplo dos con-
cursos anteriores, as pro-
vas serão divididas em 
dois grupos de modalida-
des e serão aplicadas em 
períodos diferentes, para 
possibilitar aos interessa-
dos se inscrever em duas 
modalidades diferentes.

Os candidatos que fo-
rem aprovados deverão 
estar rigorosamente de 
acordo com todas as exi-
gências descritas no edital 
previamente divulgado.

Inscrições deverão ser efetuadas exclusivamente no site do Instituto Brio Conhecimento até o próximo dia 27

ARQUIVO-ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI
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Com apresentação 
marcada para a 
11ª Sessão Ordi-

nária da Câmara Munici-
pal em 2019, na próxima 
segunda-feira (6), o pro-
jeto de lei 54/2019, de 
autoria do Executivo Mu-
nicipal, dispõe sobre as 
diretrizes para a elabora-
ção da Lei Orçamentária 
de 2020. A proposta não 
prevê melhorias signifi-
cativas nas possibilidades 
de investimento, ainda 
mais após os resultados 
alcançados neste primeiro 
trimestre a nível nacional. 
No dia 31, a Câmara rece-
be Audiência Pública para 
discussão do projeto. 

O projeto destaca que a 
elaboração do orçamento 
atende o disposto na Cons-
tituição Federal e Lei Orgâ-
nica do Município, e deve 
compreender, entre 16 di-
ferentes pontos, as metas 
e prioridades da adminis-
tração pública; estrutura e 
organização do orçamento; 
diretrizes gerais para a 
elaboração e execução do 
orçamento; mecanismos do 
equilíbrio entre a receita e a 
despesa; critérios e formas 
de limitação de empenho; 
e a definição do montante 
e forma de utilização da 
Reserva de Contingência. 

O projeto de Lei Orça-
mentária para o exercício 
2020 deve ser compatível 
com o Plano Plurianual 
para o período de 2018 
a 2021, e é realizado por 
meio de análise do com-
portamento da arrecada-
ção e do cenário macro-
econômico. Serve como 
base para a administra-
ção municipal, mas pode 
ser alterado sempre que 
houver necessidade, com 

Projeto define parâmetros para LDO
Audiência pública para elaboração de lei orçamentária de 2020 acontece dia 31, a partir das 14h
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aprovação do Legislativo. 
O Executivo deve 

enviar o projeto até 30 de 
outubro, especificando a 
Reserva de Contingên-
cia, em montante não in-
ferior a 0,5% da Receita 
Corrente Líquida, desti-
nada ao atendimento de 
passivos contingentes, 
outros riscos e eventos 
fiscais imprevistos e de-
mais créditos adicionais. 

Em sua justificativa ao 
projeto, o líder do Executi-
vo, Nilson Gaspar (MDB), 
comenta as projeções para 
2020. “Imprescindível con-
textualizar a elaboração 
desta peça de planejamento 
no cenário econômico na-
cional e estadual que ainda 
se mostra incerto e em 
ritmo lento de crescimen-
to”, destaca, citando o PIB 
(Produto Interno Bruto), 
um dos indicadores mais 

importantes da economia. 
“O PIB do Brasil cresceu 
1,1% em 2018 e ainda 
está no patamar de 2012, 
que mostra que a recupe-
ração segue lenta, após 
dois anos de retração”. 

As perspectivas para 
2019 também não são 
animadoras. “A atividade 
econômica do primeiro 
trimestre também deve 
ser prejudicada por uma 
menor contribuição do 
agronegócio. Com um cli-
ma ruim, a safra atual deve 
ser menor do que a de 
anos anteriores”, destaca 
o projeto. “Essa decepção 
ocorreu em todos os seto-
res: no varejo, nos serviços 
e, sobretudo, na indústria. 
E o resultado do mercado 
de trabalho também foi 
considerado fraco. No ano 
passado, a taxa média de 
desocupação foi de 12,3%, 

pouco inferior aos 12,7% 
de 2017. Em janeiro, a taxa 
de desemprego aumentou 
para 12%, atingindo 12,7 
milhões de pessoas”. 

Previdência
A aprovação da Reforma 
da Previdência também 
é discutida. “Os analistas 
avaliam que a economia só 
deve ganhar tração neste 
ano se o governo conse-
guir aprovar a reforma da 
Previdência, considerada 
fundamental para o acerto 
das contas públicas, me-
lhora do ambiente econô-
mico, aumento dos inves-
timentos privados e para 
a criação de mais empre-
gos”, afirma Gaspar. “Sem 
ela, as previsões para a ati-
vidade econômica devem 
piorar, caminhando para 
um número de PIB abaixo 
de 2% no ano, diante da 

falta de confiança dos in-
vestidores na solvência da 
dívida pública brasileira”.

Com relação ao ce-
nário econômico do Es-
tado de São Paulo, “as 
expectativas de melhoria 
dependem do aumento da 
produção e do emprego, 
de um ambiente mais fa-
vorável aos negócios após 
a desaceleração expressiva 
do segundo semestre de 
2018”, aponta o projeto. 
“O PIB iniciou o ano com 
uma taxa anualizada de 
1,8% e atingiu o ápice em 
abril (3% de aumento). 
A partir do segundo se-
mestre, nessa mesma base 
de comparação, as taxas 
foram decrescendo até 
finalizar o ano em 1,6%”. 

As projeções da Seade 
– fundação vinculada à 
secretaria de Governo do 
Estado de São Paulo – in-

dicam que o PIB paulista 
deve ficar entre 1,1% e 
1,5% em 2019. “Segundo 
a Seade, os fatores que 
determinam o dinamis-
mo econômico continuam 
perdendo força, sendo que 
para o cenário econômico 
do Estado de São Paulo, a 
desaceleração da indústria 
de transformação é a gran-
de responsável”. 

A Audiência Públi-
ca para discussão do 
projeto acontece no 
próximo dia 31, com 
início às 14 horas, no 
Plenário “Joab José 
Pucinelli” da Câmara 
Municipal, que fica na 
Rua Humaitá, 1.167, 
no Centro. Todos po-
dem participar e, em 
determinado momento 
da audiência, fazer sua 
manifestação oral ou 
entregá-la por escrito. 

Participantes da audiência pública poderão fazer sua manifestação oral ou entregá-la por escrito

 ARQUIVO CMI



Operação será comandada pelo Exército Brasileiro e acontece de 19 a 24 de maio
Indaiatuba recebe Operação Anhanguera
A6 | cidade

Entre os dias 19 
e 24 de maio, 
Indaiatuba rece-

berá pelo terceiro ano 
consecutivo a Operação 
Anhanguera, que será 
comandada pelo Exér-
cito Brasileiro (EB). 
A ação tem apoio da 
Prefeitura por meio da 
Secretaria de Segurança 
Pública. A 11ª Brigada 
de Infantaria Leve (11ª 
Bda Inf L), de Campi-
nas irá realizar exercí-
cios de adestramento 
a fim de permitir a ca-
pacitação e a avaliação 
de frações de sua tropa 
para emprego em ações 
em grandes eventos 
bem como apoio aos 
Órgãos Governamen-
tais para Garantia da 
Lei e da Ordem.

Durante a atividade 
de preparo, na quinta-
-feira, dia 23 de maio, 
será  executada  uma 
Ação  Cív ico-Socia l 
(Aciso) na Praça Dom 
Pedro II ,  no Centro 
da Cidade. No evento 
serão desenvolvidas 

O objetivo é deixar as tropas preparadas, por meio de situações simuladas que podem acontecer no cotidiano
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diversas  a t ividades , 
tais como: exposição 
de material de emprego 
militar, apresentações 
da Banda do Exérci-
to,  orientação sobre 
saúde física e bucal. O 
encerramento foi com 
um desfile de tropa e 
carros militares.

Nos cinco dias, as 
t ropas  i rão  rea l izar 
exercícios de instru-
ção,  com intui to  de 
permitir a capacitação 
e avaliação de parte de 
suas companhias. O ob-
jetivo é deixar as tropas 
preparadas, por meio 
de situações simuladas 

que podem acontecer 
no cotidiano. Para o 
treinamento serão uti-

lizados o Velódromo, 
Centro Esportivo do 
Trabalhador, Ginásio 

Municipal de Esportes 
e o Ginásio Rodrigo 
Baldino Colli.
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Indaiatuba recebe pela primeira vez o 
Festival Internacional Pint Of Science
Aberto ao público, circuito de palestras acontece no Brasil e em outros 23 países 
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maisexpressao@maisexpressao.com.br

Em Indaiatuba, evento conta com patrocínio da UniMAX e apoio da Fiec e entusiastas
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Já pensou em reunir 
conhecimento e troca 
de opiniões em um 

ambiente descontraído 
como o bar? Foi com a 
finalidade de levar as-
suntos importantes para 
fora das faculdades e dos 
centros de pesquisa que 
nasceu o Pint Of Science, 
festival que aproxima a 
ciência das pessoas em 
local público e chega este 
ano em Indaiatuba. 

A ideia, trazida à cida-
de pelo professor universi-
tário Jair Ruinho, recebeu 
patrocínio da UniMAX - 
Centro Universitário Max 
Planck, apoio da FIEC 
(Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura) e 
também de um grupo de 
pessoas interessadas no 

tema, como estudantes, 
empreendedores, profes-
sores e consultores. 

O evento acontece nos 
próximos dias 20, 21 e 22 
de maio, das 19h às 22h, 
simultaneamente em três 
bares da cidade: San-
to Parque BBQ House, 
Quiosque Park Carlinhos 
e Seu Rica Gastrobar. Se-
rão ao todo dez palestras 
que vão abordar temas 
como ciência, tecnologia, 
saúde, esporte, empreen-
dedorismo, entre outros. 

O circuito é total-
mente gratuito e pode 
receber participantes de 
todas as idades. “Espe-
ramos um público bem 
eclético e sedento por 
conhecimento, que este-
ja disposto a interagir e 
dar feedbacks. Além do 
tempo de cada palestra, 
teremos a abertura para 

discussões e diálogos 
saudáveis”, explica Jair. 

Além de Indaiatuba, 
outras cidades da re-
gião, como Campinas, 
Limeira e Piracicaba, 
também vão receber o 
evento internacional. 

Sobre o Pint Of Science
A ideia de criar o Pint 
Of Science surgiu depois 
que Michael Motskin e 
Praveen Paul, pesquisa-
dores do Imperial College 
London, organizaram um 
Encontro com Pesquisa-
dores, em 2012, em que 
pessoas com Alzheimer, 
Parkinson, doenças neu-
romusculares e esclerose 
múltipla foram convi-
dadas para conhecer os 
laboratórios dos cientistas 
e ver de perto as pesquisas 
que eles realizavam. 

A experiência foi tão 

inspiradora que, em 2013, 
a dupla propôs que os 
pesquisadores saíssem das 
universidades e institutos 
de pesquisa para conversar 
diretamente com as pesso-

as. Desde então, o evento 
cresceu muito e, em 2019, 
serão 24 países em todo 
o mundo e 87 cidades no 
Brasil promovendo o en-
contro simultaneamente.

Confira a progra-
mação completa para a 
cidade de Indaiatuba no 
site www.maisexpres-
sao.com.br  (Assessoria 
Pint Of Science)



Mais 60 mil indaiatubanos 
declararam Imposto de Renda
Os contribuintes que perderam o prazo 
podem enviar o documento, mas estão 
sujeitos ao pagamento de multa
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Receita Federal 
recebeu até o dia 
30 de abril, últi-

mo dia do prazo de entre-
ga do Imposto de Renda 
Pessoa Física 2019, ano 
base 2018, 61.504 de de-
clarações de Indaiatuba. 
No estado de São Paulo 
foram 30.677.080 de de-
clarações, crescimento de 
4,8% em relação ao ano 
passado.

De acordo com o 
Fisco, a causa prová-
vel para o aumento é 
que mais contribuintes 
resolveram entregar a 
declaração dentro do 
prazo este ano.

À imprensa, o au-
ditor-fiscal Frederico 
Faber, subsecretário de 
Arrecadação, Cadas-
tros e Atendimento da 
Receita Federal, afir-
mou que a entrega das 
declarações do IRPF 
2019 transcorreu dentro 
da normalidade e sem 
intercorrências.

Segundo o auditor-
-fiscal Juliano Neves, 
subsecretário de Gestão 
Corporativa substituto, 
houve um crescimen-
to do uso do aplicati-
vo para smatrphones e 
tablets para envio da 
declaração. Foram en-
tregues mais de 600 

banco de dados da Re-
ceita – indicando que a 
declaração, a princípio, 
não tem pendências.

Se o contribuinte 
identificar alguma pen-
dência e verificar que o 
erro foi dele, poderá en-
viar imediatamente uma 
correção retificadora da 
declaração.

Quem corre o risco 
de cair na malha fina são 
aqueles contribuintes 
que informam rendi-
mentos e deduções dife-
rentes daqueles encon-
trados no cruzamento de 
fontes pagadoras ou de 
fontes recebedoras.
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Foram entregues mais de 600 mil declarações por aplicativos

mil declarações por 
aplicativos, mais que o 
dobro do ano passado.

E quem perdeu o pra-
zo, a Receita Federal 
informa que os contri-
buintes podem ainda 
enviar os documentos, 
porém estarão sujeitos 
ao pagamento de multa 
mínima de R$ 165,74 e 
máxima de 20% do im-
posto devido. Não será 
preciso baixar um novo 
programa. O próprio sis-
tema fará a atualização 
dos valores na hora de 
imprimir a guia.

O pagamento das res-
tituições começa em 17 
de junho e vai até 16 de 
dezembro, em sete lotes 
mensais. Quanto an-
tes o contribuinte tiver 
entregado a declaração 
com os dados corretos à 
Receita, mais cedo será 
ressarcido. Têm prio-
ridade no recebimento 
pessoas com mais de 
60 anos, contribuintes 
com deficiência física 
ou mental e os que têm 
doença grave.

Segundo a Receita, o 
contribuinte pode acom-
panhar o processamento 
da declaração no serviço 
Meu Imposto de Renda, 
disponível no Centro 
Virtual de Atendimen-
to (e-CAC), no site da 
Receita. Por meio do 
extrato, é possível veri-

ficar pendências e fazer 
uma declaração retifica-
dora para evitar cair na 
malha fina.

Malha Fina
Segundo a Receita Fe-
deral é possível checar 
me 24 horas, após o 
envio, se a declaração 
foi processada ou se 
há alguma divergência. 
A verificação pode ser 
feita pelo serviço Meu 
Imposto de Renda da 
Receita Federal. 

Se ela estiver já na 
fila de pagamentos, as 
informações prestadas 
estão coerentes com o 

ENERGIA

Bandeira tarifária 
em maio é amarelaFOTOS: MARCELLO CASAL JR./AGÊNCIA BRASIL

Neste mês de maio, a 
Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) acio-
nou a bandeira amarela 
para as contas de energia 
o que representa custo de 
R$ 1,00 para cada 100 
quilowatts-hora consu-
mido.

De acordo com Agên-
cia, Maio é o mês de 
início da estação seca nas 
principais bacias hidro-
gráficas do Sistema In-
terligado Nacional (SIN). 

Embora a previsão 
hidrológica para o mês 
indique tendência de va-
zões próximas à média 
histórica, o patamar da 
produção hidrelétrica já 
reflete a diminuição das 
chuvas, o que eleva o 
risco hidrológico (GSF) 
e motiva o acionamento 
da bandeira amarela.

Criado pela ANEEL, 
o sistema de bandeiras 
tarifárias sinaliza o custo 
real da energia gerada, 
possibilitando aos con-
sumidores o bom uso da 
energia elétrica.

 O funcionamento 
das bandeiras tarifárias é 
simples: as cores verde, 
amarela ou vermelha (nos 
patamares 1 e 2) indicam 
se a energia custará mais 
ou menos em função das 
condições de geração.

Com o anúncio da 
bandeira amarela é neces-
sário intensificar as ações 
relacionadas ao uso cons-
ciente e ao combate ao 
desperdício de energia.
Luz nas Tarifas

A ANEEL lançou, em 
seu site na internet, a pá-
gina Luz nas Tarifas, que 
contém uma série de re-
latórios que apresentam 
a evolução tarifária, a 
composição e formação 
de custos das tarifas de 
energia elétrica. O obje-
tivo da ação é dar mais 
transparência a consumi-
dores e agentes setoriais 
sobre o processo tarifário, 
monitorar os resultados da 
regulação do tema, subsi-
diar a análise de impac-
to de políticas tarifárias 
definidas na legislação e 
disponibilizar dados para 
as Universidades.

A página traz infor-
mações sobre o valor 
das tarifas por Estado, 
além de encargos, subsí-
dios, bandeiras tarifárias 
e o histórico de reajus-
te e revisões tarifárias. 
No botão Entenda sua 
Conta o consumidor pode 
conhecer o funcionamen-
to dos itens que com-
põem o valor da fatura 
de energia, utilizando si-
mulações interativas para 
contas de luz de clientes 
residenciais. Os relató-
rios disponibilizados le-
vam em conta a realidade 
de cada distribuidora, 
a ser selecionada pelo 
usuário, e podem ser con-
sultadas as participações, 
na conta, dos diferentes 
componentes que influen-
ciam a tarifa, como custos 
de Energia, Transmissão, 
Distribuição, Encargos e 
a Bandeira Tarifária.



A10

Base do Primavera brilha no Paulista
Com direito a goleada do sub-17, as demais categorias também venceram fora de casa
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Equipe Sub-15 do Primavera segue 100% na competição após três rodadas e muitos gols

Disputa do título do Super Master será ente Império e Alphaville

DIVULGAÇÃO

IMPRENSA/IC

DECISÃO
Final do Super Máster acontece hoje no Indaiatuba Clube

No último sába-
do (27) as cate-
gorias sub-15 e 

sub-17 foram até a cidade 
de Santa Barbara d´Oeste 
para enfrentar a equipe 
do União Barbarense 
pela terceira rodada do 
Campeonato Paulista.

A equipe sub-15 vi-
nha de duas vitórias e o 
Sub-17 sofreu um revés 
na última rodada diante 
do Paulista de Jundiaí.

Os meninos do Sub-
15 repetiram o bom fute-
bol apresentado, porém 
falharam nas finalizações 
no primeiro tempo. O 
mandante se mostrou 
bem postado na defesa e 
também criou oportuni-
dades de abrir o placar.

Com o jogo empatado 
as equipes foram para o 
segundo tempo em busca 
de abrir o marcador. O Pri-
mavera foi mais eficiente 

e aos 17 minutos depois, 
de bela jogada, Vitinho 
concluiu fazendo 1x0 para 
os visitantes. Não dando 
tempo nem de comemorar 

o primeiro gol, dois mi-
nutos mais tarde Vitinho 
novamente finalizou com 
precisão fazendo o segundo 
do Primavera.

Hoje (3) a partir das 
19 horas ocorre a final da 
Copa João Carlos Martins 
Gomes categoria Super 
Máster no Indaiatuba Clu-
be. A disputa do título é 
entre Império e Alphaville. 

Os finalistas foram 
definidos em dois jogos 
bastante disputados. No 
primeiro confronto, o 
Alphaville encarou o 
Têxtil Judith e teve di-
ficuldades para garantir 
a vaga na final.

Depois de sair perden-
do, o time teve paciência 
para buscar, no segundo 
tempo, a virada no placar, 
e vencer por 2 a 1.

Quem sofreu ainda 

mais para chegar à de-
cisão foi o Império, que 
enfrentou o Cláudio Al-
brecht e se garantiu na 
decisão após empatar 

em 2 a 2 (o regulamento 
concedeu ao time com 
melhor desempenho na 
primeira fase a vantagem 
de jogar por um empate).

Após os dois gols fei-
tos, o Fantasma adminis-
trou o placar e levou os três 
pontos na mala.

Sub-17
Na partida do sub-17, 
o torcedor presente no 
Estádio Antonio Lins 
Ribeiro Guimarães pode 
ver “chuva de gols”. 

A equipe não tomou 
conhecimento do adversá-
rio e aplicou uma goleada 
por 10x0. Começou logo 
no primeiro minuto de jogo 
quando Mateus Alves fez o 
primeiro. Aos 18 minutos 
Natã fez o segundo e aos 
30 Richard fez o terceiro. 

Na etapa final aos oito 
minutos Natã fez o quarto 
e o segundo dele na par-
tida. Dois minutos depois 
Mateus Alves fez o quinto, 

aos 14 minutos Marcos fez 
o sexto gol. Aos 23 minu-
tos Gabriel fez sétimo gol. 
Logo depois aos 30 minu-
tos o oitavo saiu nos pés de 
Mateus Alves fazendo seu 
“hard trick”, dois minutos 
depois Felipe fez o nono 
e fechando o placar Victor 
Hugo fez o décimo.

A próxima partida 
das categorias será ama-
nhã, em Indaiatuba, con-
tra a Inter de Limeira.

A equipe sub-20 foi 
até a cidade Taubaté para 
enfrentar os donos da 
casa. Por falta de médico 
no estádio a partida não 
ocorreu, terminando em 
W.O. para os visitantes.

A próxima partida 
será amanhã (4) ás 15 
horas contra o Juventus 
em Indaiatuba.



Vítima estava trocando pneu de caminhão quando houve explosão

Borracheiro morre em 
acidente de trabalho

Na manhã de sábado 
(27) o borracheiro 
José Cicero Bezer-

ra da Silva morreu após 
sofrer um acidente dentro da 
borracharia em que trabalha-
va no Jardim Morada do Sol.

A vítima estava trocan-
do um pneu de caminhão 
quando houve a explosão, 
acertando em cheio seu pei-
to. Rapidamente a equipe 
do Corpo de Bombeiros 
chegou ao local e conseguiu 
reanima-lo, porém Silva teve 
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José Cicero Bezerra da Silva 
morreu após sofrer um aci-
dente dentro da borracharia

JME

PRISÃO

uma nova parada cardíaca.
O helicóptero Águia 

chegou a ser acionado 
para levar a vítima até o 
Hospital da Unicamp em 
Campinas, mas devido à 
gravidade, a equipe médi-
ca optou por levar a vítima 
ao Hospital Oliveira Ca-
margo (Haoc). 

Devido à gravidade 
dos ferimentos, Silva não 
resistiu e faleceu na tarde 
do mesmo dia. José Cicero 
completava 50 anos no dia 
em que faleceu. A perícia 
foi acionada para investi-
gar o acidente. 

CRIME
Guarda encontra 
caixa com drogas

Na última sexta-feira 
(26), guardas civis localiza-
ram uma caixa com drogas, 
após uma denúncia realiza-
da ao telefone da Guarda 
Civil, o 153.

Por volta das 7h uma 
pessoa entrou em contato 
com a Guarda Civil, pelo 
153, relatando um indivíduo 
suspeito andando com uma 
caixa nas mãos. Segundo 
o denunciante, o indivíduo 
caminhou até a Rua José Es-
tanislau Ambiel, no Jardim 
Morada do Sol, onde deixou 
a caixa perto de um poste.

Após colher a denúncia, 
o Centro de Operações, 
Atendimento e Despacho 
determinou o deslocamento 
da viatura 045 para averi-
guar o fato.

No local indicado, os 
guardas Pereira e Sena 
localizaram a caixa e ao 
averiguarem seu interior 
encontraram 145 microtu-
bos cheios de cocaína e 42 
pedras de crack. O suspeito 
não foi localizado e toda a 
droga encontrada foi apre-
sentada na delegacia de po-
lícia, onde ficou apreendida.

DOAÇÃO
Elias Fausto 
recebe revólveres 

O prefeito Nilson Gas-
par reuniu na tarde des-
ta segunda-feira (29) o 
prefeito de Elias Fausto, 
Maurício Baroni, para 
entregar 13 revólveres 
seminovos, da marca Tau-
ros, calibre 38. A doação é 
necessária, pois a legisla-
ção limita o número de ar-
mas que o município pode 
ter, não permitindo que a 

Corporação tenha acima 
do número de guardas.

O secretário de Segu-
rança Pública de Indaia-
tuba, Alexandre Guedes, 
explicou que quando a 
Corporação compra novas 
armas para a instituição é 
preciso enviar as armas 
que não serão usadas para 
o Exército incinerar ou 
doá-las para outra Guarda. 

Guarda Civil de Indaiatuba que estava 
foragido se apresenta à polícia

O guarda civil R.J 
se apresentou à polícia 
no final da tarde do dia 
26 de abril, após um 
mandado de prisão ter 
sido expedido contra 
ele. O guarda foi ou-
vido pelo delegado e 
após encaminhado ao 
presídio de Campinas.

R.J. é um dos guar-

das civis de Indaiatuba 
que foram acusados de 
tráfico de drogas e cor-
rupção, além de serem 
suspeitos de tortura e 
abuso de autoridade.

Uma Mega Opera-
ção foi realizada no 
dia 25 de abril, após 
os guardar terem sido 
monitorados durante 

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.

Os quatros acusados 
serão transferidos para o 
presídio de Tremembé.

APREENSÃO
Indivíduo é conduzido 
à DP por estelionato

Na madrugada de 
domingo (27), um veí-
culo Pajero, produto de 
estelionato, foi locali-
zado pela Guarda Civil.

O veículo  es tava 
sendo monitorado pela 
Divisão de Inteligência 
da Guarda Civil. Por 
volta das 5h ele passou 
por uma área moni-
torada,  o  que gerou 
um alerta no Centro de 
Operações e Inteligên-
cia da Guarda Civil.

As viaturas em pa-
trulhamento foram in-
formadas e a viatura 
112 logrou êxito na 
abordagem do veículo 
no Bairro Oliveira Ca-

margo.
Em revista no veí-

culo, os guardas loca-
lizaram uma porção de 
maconha. O motorista 
foi questionado quando 
ao uso de entorpecentes 
e informou aos guardas 
ter consumido bebida 
alcoólica e cocaína.

Sobre o carro, o mo-
torista informou que 
comprou de um desco-
nhecido pelo valor de 
R$ 5.000,00.

Diante dos fatos, 
tudo foi apresentado 
na delegacia de polícia 
para que as medidas da 
polícia judiciária fos-
sem tomadas.
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Prado Correspondente Bancário

Damfer projetando a casa dos seus sonhos

Empresa auxilia em todo processo de abertura de conta para financiamento habitacional

Empresa é especializada na construção de casas de condomínio de médio e alto padrão 
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PRADO 

Proprietárias Jéssica P. B. Denny e Daniela M. da Cunha Prado

A C o n s t r u t o r a 
DAMFER teve 
seu lançamento 

no mercado da construção 
civil no ano de 2000. Espe-
cificamente em Indaiatuba 
atua desde 2011 no ramo 
de arquitetura e engenharia 
realizando construções 
de casas de médio e alto 
padrão em condomínios 
da cidade e região.

Sob a administração 
do engenheiro Daniel Cal-
dini, a DAMFER conta 
hoje com um Corpo Téc-
nico de altíssimo nível e 
competência, formado por 

A Prado Correspondente Bancário está no mercado desde de-
zembro de 2018 sob o comando das proprietárias Jéssica Previatto 
Beresio Denny e Daniela Marques da Cunha Prado. 

A empresa é especializada em financiamento habitacional, 
abertura de conta, consórcio, terreno em construção, consigna-
do, consultorias e seguros 100% do imóvel. “Nós fazemos uma 
análise de renda do cliente e executamos o melhor processo de 
financiamento para que ele possa garantir o imóvel sem dor de 
cabeça”, explica Daniela.

Além de todo o trabalho de financiamento bancário, a empresa 
conta com vários colaboradores apresentando as melhores con-
dições de corretagem imobiliária.

A Prado Correspondente Bancário conta com um grande 
diferencial em relação as outras empresas do mesmo ramo de 
atuação. “Nosso grande diferencial é a velocidade e agilidade 
dos processos imobiliários, além do bom relacionamento com 
nossos clientes, tirando todas as dúvidas que ele tem e possa ter 
e situação do processo”, explica Daniela.

A Prado Correspondente Bancário está localizada na Rua Si-
queira Campos, 110, Vila Sfeir. O horário de atendimento é de 
acordo com a disponibilidade do cliente. Para mais informações 
(19) 3329-0588 e WathsApp (19) 99373-6930 ou (19) 97107-6989.

quatros engenheiros ci-
vis, cinco arquitetos, três 
estagiários de engenharia 
e quatro mestres de obra 
prontamente capacitados 
para realizar as melhores 
construções da cidade.

De acordo com Cal-
dini, a DAMFER acom-
panha o cliente desde a 
escolha do terreno até a 
entrega da obra. “Traba-
lhamos auxiliando nossos 
clientes na escolha do 
melhor terreno para a 
construção do seu imóvel. 
Além disso, desenvolve-
mos o projeto arquitetô-
nico a “quatro” mãos e 
garantimos a execução da 

A13

obra com toda segurança, 
qualidade, prazo e valor 
justo”, explica.

Além disso, a DAM-
FER auxilia seus clientes 
em toda burocracia que 
envolve o financiamento 
do terreno, da construção 
ou de ambos (modalidade 
terreno + construção), 
Além de um correspon-
dente bancário exclu-
sivo, conta ainda com 
uma equipe especial de 
corretores parceiros para 
auxiliar na melhor aqui-
sição do lote ou imóvel.  
“Garantimos sempre a 
certeza de um bom negó-
cio, mantendo como meta 

a melhor curva custo be-
nefício”, afirma Caldini.

Em seus 19 anos a 
atuação, a DAMFER 
Construtora já entregou 
mais de 300 obras, so-
mente em Indaiatuba 
efetivaram mais de 100 
entregas residenciais. 

A DAMFER Cons-
trutora está localizada na 
Rua Siqueira Campos, 
110, Jardim Pau Preto. O 
horário de atendimento é 
de segunda à sexta-feira, 
das 8h às 18 horas, sempre 
com agendamento prévio 
ou agendamento para ho-
rários “não” comerciais. 
O telefone para contato é 
(19) 9 9955-1113.

PROCESSOS
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Shows de artistas de Indaiatuba e região animam as noites do rodeio

Faici divulga agenda do
camarote Super Premium

Horóscopo de 03 a 09/05  
Por Alex Costa Guimarães

O ariano está em um momento de muita agitação mental e 
isso oleva a “atirar” para todo o lado , em se tratando de 
relacionamentos, o momento facilita a obter novos con-
tatos, novas emoções podem surgir, mas o nativo precisa 
se preservar, pois poderá se desgastar em um volume de 
atitudes que podem ser superficiais. Apesar disso os rela-
cionamentos afetivos-sexuais estão facilitados. 

Tenha paciencia taurino, pois as dificuldades relacionadas ao seu trabalho 
estão entrando na fase final. Você pode encontrar uma 
nova forma de trabalho, ou um novo trabalho, e isso pode 
ocorrer de forma repentina. Suas raizes, sua tradição, seu 
passado, sua familia e sua tradição será percebida de forma 
mais intensa que antes. Seus limites relacionados a saúde, 
trabalho e seus hábitos estão em fase final de reforma. 

Nesse inferno astral, o geminiano pode descobrir que não é de bom tom, per-
der a calma e agir de forma impensada, pois nada substitui 
um bom planejamento e uma ação direta e corrdenada, sem 
interferencia das emoções bagunçando as ideias. Problemas 
e dificuldades com sua familia, que tanto pode ser uma fonte 
de preocupação como o nativo ser uma fonte de desgosto 
para eles. Aprenda a ser diplomático.

O canceriano precisa entender que suas atitudes, planejamentos e iniciativas 
precisam ser bem maduras, realizadas com sabedoria, pru-
dencia, e para isso não pode sair por aí agindo, atuando e 
falando de qualquer forma, pois há riscos de criar situações 
desgastantes e desnecessárias. Profissionalmente a fase 
mais difícil está terminando, logo daqui a algumas sema-
nas, o nativo poderá ter sua vida profissional sob controle.

Essa semana mostra uma grande agitação em sua filosofia de 
vida, em sua vida profissional e muitos dos seus pensamentos 
estarão focados em que ou como fazer para melhorar seus 
ganhos. Agora é um momento de flexibilidade, pois mais 
a frente terá que enfrentar o que decidir agora. Ampliação 
de sua espiritualidade.

O virginiano terá por estas semanas um forte avanço em sua 
espiritualidade poderá aprofundar muito em sua filosofia de 
vida, em seus conhecimentos religiosos ou metafísicos, além 
de expandir sua mente a níveis mais elevados possíveis , den-
tro de suas possibilidades. Muita intuição e desejos de explo-
rar e enfrentar o desconhecido está em foco nesse momento.

O libriano pode ser chamado sua atenção no que diz respeito 
a sua postura diante das pessoas que pode ser afetada pelo 
seu orgulho mental. E isso gerará dificuldades em sua vida 
profissional e em sua estabilidade mental. Procure aprender 
a arte da diplomacia e não fique rebatendo os outros de 
forma insistente.

Para o escorpiano esse é um momento em que trabalhará de 
modo mais constante situações relacionadas com relacio-
namentos, com casamento, com a diplomacia nas relações 
pois discussões podem ocorrer. Sua saúde e seu ambiente 
de trabalho estão passando por reformas e pode depender da 
forma como voce se relaciona com os outros. 

O trabalho estará exigindo uma postura do nativo, ele deverá ser mais par-
ticipativo, estar mais presente, porém agindo dentro dos 
conceitos e regras do ambiente. Evite agir de forma rebelde, 
é importante aprender a lidar com as normas e regras. Nestas 
semanas certos relacionamentos afetivos-sexuais podem se 
tornar um relacionamento mais intenso.

Essa semana o capricorniano sente que sua vida profissional 
precisa passar por ma reforma, seja dentro dela do estilo 
que possui. É importante que desenvolva um gosto por ati-
vidade física e pratique de forma mais constante e rotineira, 
para que suas energias possam manter o fluxo. Momento 
importante para seus filhos, para obter conhecimento de 
si mesmo, ou para conseguir extrair alegria mesmo que de 
situações pesadas.

Esse é um momento onde o aquariano faz mergulhos no seu 
passado, em suas raízes, em sua familia. Uma coisa que 
queria muito que terminasse,  tende a encerrar o ciclo por 
estas semanas. Nascimento de novas ideias, nova filosofia 
de vida, uma nova forma de ver as coisas.

O pisciano precisa tomar cuidado com sua mente, pois ela 
pode levá-lo a gastar mais do que deveria, a agir de forma 
sem pensar e o ideal é que aprenda  seguir seu raciocínio. 
Suas doenças nesse momento podem ser devidas a sua 
mente, psico-somáticas. As situações em seu ambiente de 
trabalho podem ser pesadas ou não em função de como você 
esteja vendo a vida. 
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Ingressos para Pista e camarotes continuam à venda pelo site Alô Ingressos e em diversos pontos da cidade e região

Faltam menos de 
100 dias para a 
edição 2019 da 

Faici (Feira Agropecuá-
ria, Industrial e Comer-
cial de Indaiatuba) e a 
comissão organizadora 
divulgou esta semana a 
programação de shows 
do camarote Super Pre-
mium, com atrações que 
agitam o ambiente após 
o show principal  de 
cada noite. Os ingressos 
continuam à venda pelo 
site Alô Ingressos e em 
pontos espalhados por 
Indaiatuba e região. 

O camarote Super 
Premium conta com 
atendimento diferencia-
do, mini camarotes com 
capacidade para dez 
pessoas (vendidos se-
paradamente), entrada 
e estacionamento exclu-

sivos, além de acesso à 
Área VIP, que fica per-
to do palco. No dia 2 de 
agosto, a abertura fica 
por conta da dupla Zé 
Neto & Cristiano e os 
irmãos Rosani & Alis-
son agitam o camarote.

No dia 3, a dupla 
Roby & Thiago abre o 
show da cantora Marília 
Mendonça, que volta a 
Indaiatuba após sua es-
treia na Faici em 2017. 
No Super Premium, a 
Noite das Patroas reú-
ne as cantoras Luciana 
Santtos – que coleciona 
participações em shows 
de cantores como Mano 
Walter, Matogrosso & 
Mathias, Naiara Azeve-
do e Daniel – e Silviane 
Soares. 

Segunda semana
Os shows da segunda se-
mana começam na quin-
ta-feira, 8 de agosto, 

com os mineiros Marcio 
& Douglas seguidos 
pela apresentação da 
dupla Diego & Victor 
Hugo. Mas a música não 
para no Super Premium 
com o show de Deco & 
Bueno, que misturam 
sucessos e canções au-
torais em seu repertório. 

Na sexta-feira, dia 
9, o show começa com 
Jill Reis e segue com 
Gusttavo Lima. Neste 
dia, o camarote reserva 
ao público a apresen-
tação do indaiatubano 
John Camargo, que já se 
apresentou em progra-
mas televisivos como 
Raul Gil, Silvio Santos, 
Domingo Legal e Le-
gendários.

Fechando a Faici, no 
sábado, 10 de agosto, a 
noite começa com os su-
cessos dos embaixado-
res da festa, Fernando & 
Sorocaba, e segue com 

a apresentação de Den-
nis DJ, com diversos 
hits. Mas a despedida 
da edição 2019 aconte-
ce mesmo no camarote 
Super Premium, com o 
show da banda Serta-
nejo Brutto. A cerveja 
oficial da FAICI 2019 é 
a Império.

Ass im como nos 
anos anteriores, a es-
trutura da Faici incluirá 
praça de alimentação 
e arquibancada cober-
tas, monitoramento por 
câmeras em todo o re-
cinto e equipe de se-
gurança especializada. 
Os ingressos de Pista 
e Passaporte, além dos 
camarotes Super Pre-
mium e Infinity Prime 
podem ser adquiridos 
em www.aloingressos.
events/faici ou nos pon-
tos de venda. Confira 
os endereços em www.
faici.com.
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Evento celebra Dia Internacional de Museus com palestras e diversas atividades; inscrições já estão abertas

Casarão integra Semana de Museus

O Museu Muni-
cipal Casarão 
Pau Preto par-

ticipará da 17ª Semana 
Nacional de Museus, 
promovida pelo Ibram 
(Instituto Brasileiro de 
Museus), em comemora-
ção ao Dia Internacional 
de Museus, celebrado 
em 18 de maio. Nesta 
edição, que será realiza-
da de 13 a 19 de maio, a 
Fundação Pró-Memória 
de Indaiatuba prepa-
rou diversas atividades, 
como visitas mediadas, 
palestras, oficinas e ex-
posição. 

O tema deste ano é 
Museus como Núcle-
os Culturais: O Futuro 
das Tradições. Segundo 
o superintendente da 
Fundação, Gustavo Nó-
brega, a temática deste 
ano propõe uma refle-
xão acerca da relação 
existente entre o museu 

e a sociedade a qual ele 
pertence. “Todo e qual-
quer povo é marcado 
por suas tradições, que 
podem ser milenares 
ou recentes. O Museu 
Municipal Casarão Pau 
Preto, sendo um local de 
memória, portanto, deve 
ser pensado como um 
núcleo histórico-cultural 
de Indaiatuba, que res-
peita e conserva as tra-
dições locais, buscando 
transmiti-las às gerações 
futuras”, afirmou. 

Durante a 17ª Sema-
na Nacional de Museus 
o Casarão estará aberto 
para visita mediada para 
grupos de, no mínimo, 
cinco pessoas. Para as 
palestras e oficinas será 
necessário realizar a ins-
crição por meio do site 
da Fundação Pró-Me-
mória (www.promemo-
ria.indaiatuba.sp.gov.
br) ou presencialmente 
no Casarão Cultural Pau 
Preto, que fica na Rua 
Pedro Gonçalves, 477, 
Centro. 

Programação
Durante a semana, o 
Casarão recebe a ex-
posição Tradições: O 
Museu como Palco de 
sua Sociedade, com fo-
tos e objetos de tradi-
ções locais. As palestras 
serão ministradas por 
Tami Coelho Ocar e a 
primeira acontece dia 
17, às 15h, com o tema 
O Museu e as Tradições 
nos Dias Presentes, vol-
tada preferencialmente 
para o público acima de 
60 anos, com o objetivo 
de integrar esse público 
na busca e preservação 
por nossas tradições e 
identidades. Serão dis-
ponibilizadas 40 vagas.

No mesmo dia 17, às 
18h, acontece a palestra 
Mas Afinal, o Museu é 
de Quem? Patrimônio, 
Tradições e Conexões, 
dirigida ao público a 
partir de 14 anos, com 
o objetivo de suscitar na 
sociedade a ideia de que 
o museu a ela pertence. 
Ao final haverá uma 

visita guiada pelo Mu-
seu Casarão Pau Preto. 
Serão disponibilizadas 
60 vagas. 

No dia 18, às 14h, 
Tami Coelho Ocar e 
Yara Raquel Silva Cruz 
comandam a Oficina de 
Brincadeiras Tradicio-
nais, direcionada para 
crianças de 6 a 10 anos 
com o objetivo de trazer 
para as crianças o concei-
to de “tradição” de forma 
lúdica. Serão 20 vagas e 
os pais ou responsáveis 
deverão permanecer nas 
dependências do Museu 
durante a realização de 
toda a atividade.

Contação de Histó-
rias é a atração do dia 
19, às 10h, com reali-
zação da Trupe Hora da 
História. Direcionada 
para crianças a partir 
de 4 anos, tem como 
objetivo trabalhar com a 
temática “tradições” de 
forma lúdica, remetendo 
à memória afetiva das 
crianças. 

Também no dia 19, 

A Fundação Pró-Memória de Indaiatuba informa 
que a Biblioteca Rui Barbosa está fechada para acondi-
cionamento do acervo, que será transferido para a Casa 
da Memória. Situado na Rua das Orquídeas, no Jardim 
Pompéia, o novo prédio abrigará a Biblioteca Municipal 
e os Arquivos Municipais, Permanente e Intermediário e 
tem previsão para ser inaugurado até o final do primeiro 
semestre. 

As devoluções de livros previstas para o período em 
que a biblioteca estará fechada serão automaticamente 
prorrogadas até a reabertura da biblioteca no novo en-
dereço, sem a necessidade de renovação do empréstimo. 

Com quatro pavimentos, o projeto da Secretaria de 
Planejamento Urbano e Engenharia possui 3.221,65m² de 
área construída. A Biblioteca e o almoxarifado ficarão no 
pavimento inferior, que terá acesso pela Rua das Primaveras, 
450. Já o Arquivo Intermediário ficará no pavimento térreo, 
com acesso pela Rua Vitória Régia. 

O público terá acesso ao prédio também pela Rua 
das Orquídeas. Nele funcionarão a recepção; sala de 
consulta; Arquivo Permanente; copa; sala de leitura 
interna e sala de leitura externa. No segundo pavi-
mento ficará a administração. 

Biblioteca é fechada 
para transferência

às 15h, acontece a ofici-
na Visões de Indaiatuba, 
para o público a partir de 
10 anos. A atividade será 
dividida em três partes. 
Na primeira, a turma será 
levada ao “centro velho” 
de Indaiatuba (Museu Fer-
roviário, Igreja de Nossa 
Senhora da Candelária e 
Casa Número 1). Na se-
gunda, conhecerão melhor 
o Casarão, com uma breve 
palestra e passeio. 

Ao final, os partici-
pantes serão convida-
dos a desenhar alguma 
memória que tenham 
do Casarão Pau Preto, 
que poderá ser postada 
na página do Facebook 
da Fundação Pró-Me-
mória, integrando uma 
exposição online. Se-
rão disponibilizadas 40 
vagas. Para mais infor-
mações, basta ligar para 
(19) 3875-8383. 



Nossos meninos do Tornados viajaram no sábado dia 27/04 para a cidade de São 
Bernardo do Campo, onde realizaram o jogo de Rugby contra o time Templários. 
O score foi de 74 a 17 para o Tornados  em uma linda e bem jogada peleja que 
agradou a todos os presentes!

Na noite do dia 25/04/2019, no Espaço Ópera, a AEAI comemorou em grande estilo 
seus 41 anos de existência. Com muita alegria o presidente Alexandre Romão e 
sua esposa Márcia Helena, receberam, associados, convidados, imprensa e ami-
gos para este delicioso jantar feito pelo buffet Nina Moreira, que diga-se de passa-
gem estava divino. A animação ficou por conta da Banda Roça’n’Roll que sempre é 
um show. Muita animação, camaradagem, e muita alegria marcaram a noite que foi 
coordenada pela Cerimonialista Ivanilde Reis. Tudo Impecável.

 Cristina Dalmolin e Roberta Wojahn, realizaram na noite do dia 24/04, um coquetel, 
de Inauguração e Lançamento Winter 2019 da “Santa Lolla” a mais nova Boutique 
de calçados e bolsas femininas em Indaiatuba. Localizada à Av. Presidente Kenne-
dy, 1057 Cidade Nova - Indaiatuba SP.
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Para comemorar os 25 anos da Volacc - Voluntárias de Apoio no Combate ao 
Cancêr e a 5ª  Edição do “Rock In Rol” da Volacc, muita gente compareceu na 
noite do dia 27/04 no Indaiatuba Clube para ajudar em uma causa grandiosa. 
A animação ficou por conta das Bandas: Unha Encravada, Confraria D’asdrov-
nia e da banda Sexto Elemento e a  Ilustre presença do Coral do Indaiatuba 
Clube esteve sob a batuta de Sonia de Moraes, além da apresentação de 
Zumba das Mulheres Vitoriosas. 

Ellen Costa da Cia do Salgado fez aniver-
sário no último dia 29/04 e o Mais Expres-
são não poderia deixar passar em branco 
essa data e a presenteou com um delicioso 
Bolo da Madre. Parabéns e Felicidades!

Maravilhosa abertura do 27º Maio Musical no CIAEI 
em 01/05, com a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, 
regência do maestro Paulo de Paula e participação 
especial do Clarinetista Luis Afonso Montanha.

O programa Expressão no Ar recebeu em nosso estúdio a Primeira 
Dama Tânia Castanho da Secretária de Cultura que falou sobre a 
programação do Maio Musical 2019 e Bruno Di Marco & Cristiano co-
mentaram sobre a carreira e a expectativa de participar desse evento 
de musica, tão importante para a cidade. O Show será dia 16/05 no 
CIAEI com o sertanejo ANOS 90 às 20horas e a entrada é franca.



Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!

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

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

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

CHEF RICARDO CLETO

A coluna do chef de hoje traz uma receita especial para aquelas 
pessoas que possuem um paladar diferenciado. É uma receita 
vegetariana, que tem a delicadeza e o aroma dos mais finos pratos 
da culinária internacional. Leve e saboroso, esse mix de grãos 
com cogumelos salteados é fácil fazer, rápido e de muito bom 
gosto. Ideal para aquela jantinha a dois, quem fizer com certeza 
irá impressionar!
Ingredientes

• 20g de arroz negro cozido em água com sal
• 20g de arroz selvagem cozidos em água com sal
• 20g de arroz integral cozidos em água com sal
• 30g de cogumelos Shimeji fatiados
• 20g de cogumelos Paris fatiados
• 30g de cogumelos Shitake. Deixe inteiro, só retire a parte 
dura
• ½ cebola roxa picada
• 2 dentes de alho picados
• 1 colher de sopa de alho poró picado
• 3 talinhos de salsinha picados
• Azeite de boa qualidade
• Sal e pimenta do reino
• ½ cálice de vinho braço (opcional)
• Azeite de trufas (opcional)

Modo de preparo 
Refogue o alho, a cebola e o alho poró em duas colheres de sopa 
de azeite de boa qualidade por 3 minutos. Coloque os cogumelos 
e mecha até tudo se incorporar, coloque o vinho, deixe evaporar 
por 10 segundos, junte os 3 tipos de arroz e mecha rapidamente;
Coloque a salsinha e misture tudo, acerte sal e pimenta. Por 
último, já fora do fogo, acrescente o azeite trufado, só um fio 
para dar aroma e sabor;
Sirva em um prato fundo, decore com um ramo de tomilho ou 
alguma outra ervinha fresca disponível.

Buon Apetitto !!!Ana Cláudia, Wllon,Laleska e Mara no The Hops

Patrícia Ramos no Quintal da Vó

Fernanda e Lazinho Aguiar estiveram no ultimo dia 01/05 na Pizza-
ria Babbo Giovani comemorando aniversário de casamento. O Mais 
Expressão deseja muitas felicidades. 

Jose Roberto Lanzoni, Eliane Calonga, Helena Cavala-
ri, Marcia Fernandes, Marcos Fernandes e Carlos Ca-
valari celebrando a amizade na Pizzaria Torrelaguna

Julia, José Elias e Daniela Aum, na Pizzaria Torrelagu-
na que fica em Itaici.

Balada Teen - Festa das Cores
Wesley, Vitoria e Marcos equipe Babbo Giovani, sem-
pre muito atenciosos.

O Vice presidente do Clube 9 de Julho Manoel com 
sua esposa Ana e o Presidente Hildebrando com sua 
esposa Shirley e sua filha Flávia
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A Nova Loja / Coleção Magnólia

A18

Adelaide Decorações

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 suces-
so com seu bom gosto e profissionalismo. Tecidos 
nobres e o que há de mais moderno no merca-
do. Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 3894-4638 / (19) 
99763-2829. (Atendimento no anúncio abaixo). 
Você vai adorar e seu bolso também!

Dr. Marcelo K. Yokoyama, com a esposa Cristiane e 
o filho Guilherme, jantando no Bar do Alemão come-
morando 22 anos de casados com muitas experiên-
cias únicas e valiosas. Parabéns ao casal e que essa 
felicidade se repita por muitos e muitos anos. Beijos!

Não deixe de conferir na A Nova Loja a coleção Cen-
ter Noivas “Magnólia”. Inspirada na flor magnólia uti-
lizada a perfumaria requintada pela sua fragrância 
doce. O significado dessa flor remete à nobreza, 
perseverança, dignidade e à beleza esplêndida. E é 
isso que as noivas buscam encontrar em seu vestido 
de noiva. Vestidos com cortes e modelagens perfei-
tos e preocupação com os tecidos e suas texturas, 
pedrarias, bordados e transparências. Quando a 
noiva passa deixa um rastro desta flor tão cheirosa. 
Coleção maravilhosa. Dê uma espiada também na 
coleção moda festa longos e curtos, da nova cole-
ção verão que está deslumbrante (venda e aluguel). 
Rua: Ademar de Barros nº 1011 - WhatsApp (19) 
99540-8836 / Fone: (19) 3875-1760.

Casamento de Débo-
ra Santos. É a A Nova 
Loja homenageando 
sua cliente.  

Francisco e Renato, da Cortaço, no Cintra Restaurante

Os colegas Everton e Rafael saboreando a deliciosa costela 
do Kostela do Japonês

O prefeito Nilson Gaspar, a secretária de Cultura Tani 
Castanho, o maestro Paulo de Paula e o vereador Dr. Luiz 
Carlos Chiaparine celebram o sucesso da abertura da 27ª 
edição do Maio Musical, que contou com CIAEI lotado na 
noite da última quarta-feira, dia 1º de maio

Renata e Joyce com Pocker em consulta na Clínica Bicho 
Amigo

Os chineses Phoenix e Marck com os amigos Ariel e 
Fernando almoçando no Kostela do Japonês essa semana

Sérgio e Márcia Borsari no Rock in Heart do Volacc

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! Av. Coronel Antônio 
Estanislau do Amaral, 630. Fone: (19) 3328-0610
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Leandro Nunes e Drª. Bruna Nunes 
Cirurgiã Dentista, na premiação onde 
participaram 180 unidades da Rede 
Odontoclinic, recebendo o Troféu como 
a melhor Unidade da Rede, Parabéns!!

Nosso Cabeleireiro Tiago Costa e Alexandra Camargo, na 
inauguração da Siluets Estética no dia 25/04.

Pedro, Manoel, Rozimeire Trevisan e Jean (Gerente Geral), na 
inauguração da Lojas Mel que aconteceu na ultima quinta feira, o 
Mais Expressão Deseja muito sucesso.

No dia 30/04 aconteceu no The Hops o 20 anos + Indaiatuba Construindo Sonho com a UPAR , um evento destinado 
a arrecador fundos para a construção da sede própria da UPAR. Na foto Felipe, Ivan e Fabio do The Hops  e Lucimara 
do Yazigi e Loide do Colégio Objetivo. Parabés a todos envolvidos.

No último dia 25/04 a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba completou 41 anos e os 
Diretores: Arqº. Felipe Milezzi, Engª. Flavia Ribeiro, Engº. Leandro Scachetti, Arqª. Thaís Camargo, Vice Presidente Engº.  
Marcos Prieto, Presidente Alexandre Romão receberam amigos e associados. O Mais Expressão deseja felicidades!

A Siluets, líder no segmento de estética no País 
inaugura em Indaiatuba mais uma de suas clínicas, 
com ambiente contemporâneo e cuidados estéticos 
faciais e corporais com foco na inovação e resultados. 
Natalia Prior e Antonio Carlos Ribas Dallalana 
receberam clientes, amigos e a imprensa. Sucesso!

Marcos Stoco e Luciane Stoco da RBC e Katia Precoma Psicóloga receberam essa 
semana com o carinho do Mais Expressão, um bolo da Bolo da Madre. Vocês são muito 
importante pra nós!
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negócios & classificados
Nº 845

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.

de Estar, Sala de TV, Copa e Cozinha, Despensa, 
Lavanderia, Banheiro de Empregada, Área Gour-
met, Quintal, Garagem P/ 04 Autos e Jardim. R$ 
2.400,00 + IPTU.

CA08232 - PARQUE DAS NAÇÕES - AT 125 m², 
AC 210 m², 04 Dormitórios (Sendo 01 Suíte c/ hidro), 
02 Banheiros, Duas cozinhas, Sala e Garagem P/ 
02 Autos Cobertos. Localizado em bairro tranquilo, 
próximo a avenida comercial Francisco de Paula 
Leite contendo supermercados, colégios, agências 
bancárias, padarias entre outros, também próximo 
ao parque ecológico de fácil acesso ao centro da ci-
dade. R$ 2.650,00 + IPTU.

CA07623 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150 m², AC 
194,04  m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte (com ar-
mários), WC social, sala ampla, lavabo, cozinha pla-
nejada, lavandeira, churrasqueira, quintal, garagem 
para 02 autos.--Condomínio com infra-estrutura de 
lazer completa, portaria 24hs. R$ 2.700,00 + COND. 
+ IPTU

VENDA

TE05740 - HELVÉTIA PARK I - AT. 490 m² - Exce-
lente terreno residencial plano em condomínio! Área 
de lazer com salão de festas, churrasqueira e acade-
mia. R$ 500.000,00

AP04477 - VILA DAS PRAÇAS - AU. 60 m² - 2 dor-
mitórios, sala para 2 ambientes, WC social, cozinha 
planejada com cooktop e forno, lavanderia planejada 
e uma vaga de garagem coberta. Condomínio com 
piscina, churrasqueira, salão de festas, bicicletário e 
playground. R$ 250.000,00.

AP04341 -   TORRES DA LIBERDADE - AU. 83 m² 
- 2 dormitórios planejados (1 suíte), sala ampliada, 
cozinha planejada, lavanderia planejada, wc social, 
varanda integrada à sala, 3 aparelhos de ar condi-

cionado instalados e 2 vagas de garagem cober-
tas. R$ 530.000,00.

CA07655 – MONTE CARLO - AT. 100 m² AC. 63 
m² - 2 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha america-
na planejada, lavanderia, churrasqueira e garagem 
para 1 auto. R$ 250.000,00

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, cozi-
nha planejada, área de churrasqueira com banhei-
ro, lavabo, lavanderia e garagem para 2 autos com 
portão eletrônico. R$ 425.000,00 estuda proposta.

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

CA07779 - JARDIM PAU PRETO - AT. 136,82 m² 
AC.106,04 m² 03 dormitórios , sala, cozinha, lavan-
deria, excelente oportunidade, custo x benefício, 
tanto para moradia ou comércio, ótima localização, 
próximo ao centro, parque ecológico, supermerca-
do, farmácia e bancos, próximo a todos os serviços 
essenciais locomoção pode ser feito a pé, localiza-
do, poupa tempo e supermercado a 700m², parque 
ecológico. R$ 350.000,00.

LOCAÇÃO

AP04479 - CONDOMÍNIO ANA MARIA- AU 67 m²- 
03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 ambientes 
com varanda gourmet, WC social, banheiros com 
box blindex e gabinete, cozinha planejada, lavan-
deria, 02 vagas, salão de festa, piscina R$1.100,00 
+ Cond. + IPTU

AP01715 - FELICITÁ - AU 84m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, todas com armários e cama, WC 
social, sala 02 ambientes completa, cozinha plane-
jada, lavanderia, sacada gourmet, garagem para 
02 autos. **Apartamento mobiliado**R$ 2.300,00 + 
condomínio + IPTU.

CA08270- VISTA VERDE - AT.150m² AC.160m²- 
03 Dormitórios com armários e terraço, sendo 01 
suite com closet, lavabo, wc social, sla, cozinha 
americana com armários, cook top, lavanderia, es-
paço gourmet, aquecimento solar e ar condiciona-
do, 03 vagas de garagem, sendo 02 cobertas. R$ 
2.800,00 + COND.+ IPTU

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, escri-
tório, sala de estar e jantar integrada, lavabo, cozi-
nha planejada, WC Social, lavanderia, quintal com 
churrasqueira, garagem para 3 autos 1 coberta. R$ 
2.500,00 + COND + IPTU.

CA08197 - VILA SUIÇA - AT.300 m², AC 169 m², 
03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), WC Social, Sala 

AP03691   - TORRES DA LIBERDADE - AU. 83 m² - 3 dor-
mitórios com armários sendo (1 suíte), sala para 2 ambientes, 
cozinha planejada, lavanderia e garagem para 2 autos coberta. 
Condomínio com área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 
1.700,00 + COND + IPTU

CA08257 - VILA SORIANO - AT. 125 m² AC. 80 m² - 3 dormitórios 
(1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, WC social e garagem para 1 
auto. R$ 1.500,00 + IPTU.

CA04765 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m², AC 156m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte com armários, WC social, sala 02 
ambientes, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, quintal, 
garagem para 02 autos. R$ 2.800,00 + Condomínio + IPTU.

AP04481 - PREMIUM RESIDENCE - AU. 73 m²- 02 Dormitórios ( sendo 01 suíte), WC social, sala, cozi-
nha americana, lavanderia, varanda gourmet com churrasqueira, todo planejada,02 vagas de garagem. 
O condomínio oferece Piscina adulto e infantil, Playground, Fitness, Salão de festas adulto e infantil, 
Pergolados, Salão de Jogos, Quadra Poliesportiva, Churrasqueiras, Forno de Pizza, Espaço Gourmet e 
Brinquedoteca. VENDA R$ 420.000,00 ACEITA PROPOSTA

AP04484 - VILLAGE AZALÉIA - AU 64 m², 03 dormitórios, WC Social, Sala Dois Ambientes (Estar 
e Jantar), Cozinha C/ Fogão Cook Top, Lavanderia e Garagem Coberta P/ 01 Auto. R$ 195.000,00.



VENDA CHÁCARAS   

RECANTO CAMPESTRE 
-VIRACOPOS CH00328

EXCELENTE CHÁCARA 
COM 3 DORMITÓRIOS 

SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, EDÍCULA,5 VA-

GAS 
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 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, PISCINA, 3 

VAGAS. R$ 1.350.000,00

SITIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, 

REPRESA
 AREA TOTAL 34.717,37 M²

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.NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO, 02 VAGAS.

R$ 290.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 
SUITE,  02 SALA,  02 COZI-

NHA, ÁREA DE SERVIÇO,  03 
WC, 04 VAGAS R$ 550.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE,   02 SALA, COZINHA, 
COPA,  ÁREA DE SERVIÇO,  
03 WC, 05 VAGAS, PISCINA, 

CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

COND. FLAMBOYANT  
CC 00052

 03 DORMITORIOS, SENDO 1 
SUITE, 02 SALAS, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET
R$ 385.000,000

PORTAL DAS ACACIAS  
CC 00074

 02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET, ÁREA DE SERVIÇO, 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 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, CHURRAS-

QUEIRA, 02 VAGAS
R$ 490.000,000

COND.VISTA VERDE – CC 
00058

3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, WC, 

LAVABO, ÁREA DE SER-
VIÇO, ÁREA GOURMET.2 

VAGAS
R$ 5000.000,00

COND.VISTA VERDE- 
CC0068

3 SUÍTES, WC, SALA, COZI-
NHA, ÁREA GOURMET, GA-
RAGEM 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 GOURMET.3 VAGAS
R$ 690.000,00

COND.PARK AVENIDA-
-CC00093

4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, 
SALA EM 3 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,3 VAGAS
R$ 1.500.000,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO R$ 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, CO-
ZINHA E BANHEIRO (MOBI-

LIADA) ,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 AMBIENTES, 

COZINHA, WC,01 VAGA
R$ 280.000,000 + R$ 200,00 

(CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 
2 AMBIENTES, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO WC,01 

VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 
00867

02 DORMITÓRIOS, SALA 
2 AMBIENTES, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO WC,01 

VAGA
R$ 290.000,000

VENDA CASAS   

JD. COLIBRIS – CA 03003
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, ÁREA DE SERVI-
ÇO, WC,02 VAGAS

R$ 210.000,00

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

GARAGEM.
R$ 265.000,00

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

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,ESCRI-
TORIO, RECEPÇÃO, COPA, 

COZINHA, 05 WC, QUINTAL ,  
09 VAGAS GARAGEM.

R$ 10.000,00  + R$ 700,00 
(IPTU)

LOCAÇÕES 
APARTAMENTOS

CENTRO – AP 00932
EXCELENTE KITNET COM 
QUARTO, COZINHA E BA-

NHEIRO R$ 700,00 (INCLUSO 
ÁGUA E IPTU)

CIDADE NOVA – AP 00925
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 

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

JD. SANTA CRUZ – AP 00924
KITNET COM QUARTO, CO-

ZINHA 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 (CON-
DOMINIO) + R$ 122,00 (IPTU)

CENTRO ED. YPE – AP 00896
01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 (CON-
DOMINIO) + 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 AMBIENTES, 

COZINHA, WC, VARANDA, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 VA-

GAS
R$ 2.200,00 + R$ 530,00 (CON-

DOMINIO)

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO,  
ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA.
R$ 900,00 + 240,00 (CONDO-

MINIO) + 154,00 IPTU

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,01 VAGA.
R$ 150.000,000 + R$ 40,00 

(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, VESTIARIOS, 
COZINHA, ESCRITÓRIO E 
VAGA PARA 10 CARROS

R$ 6.000,00 + R$ 240,00 (CON-
DOMINIO)

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 ADAPTADO 
PARA CADEIRANTE, COZI-
NHA E AMPLO ESTACIONA-

MENTO R$ 6.000,00 

CAMPO BONITO - SL 00363
140 M² ,02 WC

R$ 2.000,00 +R$ 140,00(IPTU)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 00044
5.000 M², ESCRITÓRIO, RE-
FEITÓRIO, 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, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, WC, 01 

VAGA R$ 600,00 
(IPTU INCLUSO)

JD. AMERICA – CA03125
01 DORMITÓRIO, COZINHA, 

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

CENTRO-CA03114
02 DORMITORIO, SALA, 

COZINHA, 01 VAGA DE GA-
RAGEM 

R$1.350,00( INCLUSO IPTU)

JARDIM ELDORADO  
CA 03073

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO, 01 VAGA COBER-
TA

R$ 1.100,00 + R$ 145,00 
(IPTU)

JD. MORADA DO SOL  
CA 03107

02 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 COM SUITE, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVI-
ÇO, GARAGEM R$ 1.300,00 

(IPTU INCLUSO)

JD. SÃO FRANCISCO  
CC 00090

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA GOUR-

MET, 02 VAGAS.
R$ 1.900,00 + R$ 322,00(CON-
DOMINO) + R$ 57,00 (IPTU)

ITAICI COND. VISTA VERDE  
CC 00083

03 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 COM SUITE, SALA, CO-
ZINHA AMERICANA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO, 03 VA-
GAS.

R$ 2.500,00 + R$ 214,00 
(CONDOMINIO) + R$ 100,00 

(IPTU)

ITAICI COND. VISTA VERDE  
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 DORMITÓ-
RIOS COM SUITES, SALA, 

COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMET, MOBILIADO, 03 

VAGAS.
R$ 3.200,00 (IPTU INCLUSO)

ITAICI COND. MOSTEIRO – 
CA 03098

04 DORMITÓRIOS, 03 SUI-
TES, AMPLA SALA, COZI-

NHA, 5 WC, CHURRASQUEI-
RA, 04 VAGAS.

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

(IPTU)

VILA COSTA E SILVA  
CA 03099

01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, QUINTAL, 

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

JD. MORADA DO SOL  
CA 02905

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, ÁREA DE SER-

VIÇO, QUINTAL, GARAGEM 
COBERTA R$ 1.100,00 + R$ 

51,11 (IPTU)

 CASA COMERCIAL+ SALÃO 
-CENTRO – CA 003121

PISO SUPERIOR 03 DOR-
MITÓRIOS, SENDO 01 COM 
SUITE,  2 SALA, COZINHA, 
EDICULA, ÁREA GOURMET 

COM CHURRASQUEIRA. SA-
LÃO 100  M² 02 WC R$ 4.300



B3Imóveis

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 dorms 
(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

CA01260– CASA – JD. MORADA DO SOL - 03 dormitórios 
(sendo 01 suíte), banheiro social, lavabo, cozinha, área de serviço 
e garagem 01 vaga. - R$1.200,00+IPTU R$65,00

CA02500– CASA – JD. MOARADA DO SOL - 02 suítes com 
box, sala, cozinha planejada, área de serviço e garagem.- 
R$1.200,00+IPTU R$75,00

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

SL00237 – SALÃO COMERCIAL – JD. PAULISTA – São 65 m², 
possui 02 banheiros sendo um deles adaptado para deficiente. 
- R$1.400,00+ IPTU

JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, sem garagem
VL BRIZOLA – R$600,00 – dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem
CECAP – R$600,00 -  dorm, coz, wc
PQ. INDAIA – R$670, 00 – dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem
CENTRO – R$770, 00 -  2 dorms, sala, coz, wc, sem 
garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100, 00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, quartinho nos fundos, garagem
CENTRO – R$1100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, sem 
garagem.
JD.PRIMAVERA – R$1200,00 – 3dorms (1st), sala, coz, 
wc, garagem para 1 carro.
VL TODOS OS SANTOS – R$1200,00 -  1 dorm, sala, 
coz, wc, garagem.
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem para 1 carro.
VL.SORIANO – R$1800,00 – 3dorms (1st com closet), 
sala, coz, 2wc, lavanderia fechada, edícula com 
churrasqueira, garagem para 2 carros.
VL.ALMEIDA – R$5 MIL – 3 dorms c/sacada e armários 
(1st c/hidro), sala de estar c/ lareira, sala de jantar e TV, 
copa, coz planejada, lavabo, lavanderia, dorm e WC de 
empregada, escritório, dispensa, piscina, área gourmet 
completa, salão de festa, portão eletrônico, garagem para 2 
carros coberta e 2 descoberta

APARTAMENTOS

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)
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms, (1st), sala de estar 
e jantar, coz, wc, varanda gourmet, 2 vagas de garagem 
coberta

SALÃO

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 acaba-
mento. 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 / GUARUJÁ 
– SP - 1 dorm, sala, coz, lavand, banheiro, sacada e 1 vaga. 
R$320.000,00
AP00695 – ED. TORRES DA LIBERDADE - 3 dorms (1 
suíte) c/ AE, WC social, sala, cozinha c/ AE, lavanderia c/ 
AE, 2 vagas de garagem e depósito c/ 3m². R$500.000,00. 
Aceita permuta.

TERRENOS

OPORTUNIDADE

LOTEAMENTO INDUSTRIAL EUROPARK – 500m². 
R$250.000,00
TE01744 – COND. JD. DOS IMPÉRIOS – 225m². 
R$150.000,00
TE01568 – COND. JD. RES. VIENA – 250m². Condomínio 
com piscina adulto e infantil, salão de festas, play ground e 
campo. R$180.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, cozinha e gar. 
R$800,00 isento de IPTU
CA03646 – PQ. DAS NAÇÕES - 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$850,00 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
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
CA03884 – JD. UNIÃO – 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$2.500,00 + 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
AP00756 – JD. PORTAL DO SOL – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$800,00 + 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

SL00370 – SALÃO COMERCIAL – JD. PAULISTA - Aproxima-
damente 100m², 02 Banheiros Sendo 01 Adaptado E Área De 
Luz. - R$1.500,00+ IPTU

CA0017 – SALÃO COM CASA – JD MORADA DO SOL - Piso 
Inferior: salão comercial com aprox. 200 m². Piso superior: casa 
com 02 dorm. amplos, sendo 01 suíte, sala, cozinha, wc, despen-
sa, área de serviço, varanda e garagem. Locação: R$2.200,00 + 
IPTU/ Venda: R$600.000,00

CA01094 – CASA + EDÍCULA – JD MORADA DO SOL - 02 
dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia entrada e garagem 
04 vagas. Edícula com 01 dormitório, cozinha, banheiro e varanda. 
Locação: R$1.500,00 + IPTU/ Venda: R$370.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
98457-0730



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, cozinha 
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 terre-
no como parte de pagamento.  .................................................. R$ 350.000,00  
CA00002 CIDADE NOVA - Sobrado Comercial com 2 casas e um salão alu-
gado.  ............................................................................................R$ 950.000,00
CA00007 JARDIM MONTE CARLO- 2 dormitórios com suíte, cozinha ame-
ricana, lavanderia e 2 vagas.  ..................................................... R$ 250.000,00
CA00032 JARDIM PAU PRETO- 3 dormitórios sendo uma suíte, sala, wc so-
cial, 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
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 ambientes, 
cozinha, lavanderia e wc social. ................................................  R$ 385.000,00
CA00040 – JARDIM PANORAMA - Sobrado novo com 4 suítes com va-
randa, uma suíte máster. Sala 3 ambientes, lavabo. Cozinha com dispensa, 
Varanda gourmet. Piscina de alvenaria com revestimento cerâmico. Con-
domínio com área de lazer completa.  Aceita carro ou apto como parte de 
pagamento.  ..............................................................................R$ 1.250.000,00
CA00028- JARDIM DOS IMPÉRIOS - Casa Nova com 3 dormitórios, sendo 
1 suíte, sala grande, wc social, cozinha, área de serviço, garagem para 2 
carros coberta + 1 vaga. Excelente imóvel.  ............................  R$ 390.000,00

APARTAMENTO

AP00017 EDIFÍCIO IBIZA- Com 2 dormitórios com planejados, wc , cozinha 
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, cozinha, 
wc social. .....................................................................................  R$ 260.000,00
AP00003 VILA FELICITA- 3 dormitórios com uma suíte, sala cozinha, wc 
social.  ...........................................................................................R$ 435.000,00

CHÁCARAS

CH00016 PARQUE DAS BANDEIRAS- 1000 metros de terreno com uma 
construção, casa com 4 dormitórios.  ...........................................R$ 320.000,0
CH00011- RECANTO DAS FLORES- Linda chácara com área de lazer com-
pleta, churrasqueira, lago, toda gramada e cercada excelente. R$ 720.000,00                                                 
CH00012- MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 metros em loteamento 
fechado. Pronto para construir.  ................................................. R$ 500.000,00
CH00022- ALVORADA- Casa com 2 dorms, sala, cozinha, wc social e gara-
gem. Área de lazer com churrasqueira, forno de pizza e piscina. Poço caipira, 
água da encanada e esgoto.  ..................................................... R$ 450.000,00
CH00019-JARDIM ALDOVRANDIA- Com pequena casa, com 2 dorms, 
cozinha e wc, poço artesiano e caipira, toda cercada. ...........  R$ 240.000,00

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 
TE00065- CIDADE NOVA- 800,00 m² total.  ........................R$ 1.500.000,00

TE00056- CENTRO – 412 metros comercial.   ......................... R$950.000,00    
TE00041- CENTRO-   593 metros, terreno comercial com casa para demoli-
ção.  ...........................................................................................R$ 1.000.000,00
TE00043- SANTA CRUZ -355 METROS, terreno com casa para demolição.  
.......................................................................................................R$ 180.000,00

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 pla-
nejada 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.
CA00018- PARADISO- Lindo sobrado em condomínio, com 3 suítes sen-
do uma máster. Sala 3 ambientes, lavabo, escritório e cozinha, toda com 
móveis planejado. Área gourmet completa, piscina e jardim.  ................... 
..........................................................................R$5.000,00 + 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 elevador 
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 CONCOMÍNIO

CH00008 RECANTO DAS FLORES - 4 dormitórios sendo 4 suítes, 2 
salas, 5 banheiros, 4 vagas e com 400,00 m² construída. Casa de música, 
casa de hospedes com 02 dorms , piscina, churrasqueira, toda gramada 
com pomar e cercada. excelente para moradia.  ........................................ 
......................................................................... R$ 3.000,00 + iptu + cond.

GALPÕES 

GL0020- DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA- Pavimento térreo com 
349 metros. Mezanino com 53.9metros.  Recepção, refeitório e cozinha. 
Escritório. Estacionamento. Pé direito 8 metros. ....... R$ 5.000,00 + Iptu.
GL00018- RECREIO CAMPESTRE DE JÓIA - Área fabril, escritório e 
estacionamento.  ...........................................................R$ 5.000,00+ Iptu.
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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 DE PROCESSO 
DE USINAGEM - Superior em 
Engenharia Mecânica / Produ-
ção / Tecnólogo em Processos 
ou Técnico. Experiência em 
programação / preparação 
torno CNC e Centro de Usi-
nagem. Conhecimento em 
desenho mecânico e metrolo-
gia, conhecer software Solid 
Edge ou similares. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

ASSISTENTE DE DEPAR-
TAMENTO PESSOAL – Ex-
periência em fechamento de 
folha de pagamento, Residir 
em Indaiatuba.

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

ELETRICISTA DE MANU-
TENÇÃO. Experiência na fun-
ção. NR 10. Para manutenção 
industrial e predial. 

FERRAMENTEIRO – Expe-
riência em ferramentaria de 
moldes plásticos. Construção 
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 experi-
ência nesta área. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

INSPETOR OPERACIONAL 
– Possuir experiência em lide-
rança de equipe. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em 
Informática. CNH B. Irá dirigir 
os carros da empresa. Residir 
em Indaiatuba.

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

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

PASSADOR (A) – Residir 
em Indaiatuba. Com ou sem 
experiência.

RECEPCIONISTA – Ensino 
médio completo. Bons co-
nhecimentos em Informática. 
Experiência na função. Para 
trabalhar em consultório odon-
tológico de segunda a sexta-
-feira das 10H as 20H.

VENDEDOR (A) - Experiência 
na área de vendas no Ramo 
de material para construção. 
Ensino médio completo. Co-
nhecimentos com Informáti-
ca. 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 
manutenção predial

Auxiliar de 
marceneiro

Chapista de 
lanchonete

Copeiro

Engenheiro de 
manutenção elétrica

Jardineiro

Líder de bombeiros

Mecânico de 
manutenção de 
empilhadeiras

Montador de e
struturas metálicas

Motorista de ônibus 
urbano

Operador de estação 
de tratamento de 

água

Operador de 
zincagem

Pizzaiolo

Programador de 
máquinas - 

ferramenta com 
comando numérico

Serralheiro de 
alumínio

Técnico de 
enfermagem

Técnico de 
manutenção em 

informática 

Técnico de 
telecomunicações 

(telefonia)

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 suí-
te, garagem p/02 carros e 
mais dependências. F.: (19) 
99375-2113. WhatsApp.
Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, co-
zinha, banheiro, garagem 
pra 02 carros. A.T108M². + 
COND.214,00 R$689.000,00 
F. 3875-2215
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 01 
suite ,sala , cozinha, a.s, wc, 
garagem p/ 02 autos. COND. 
214,00 + IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. F. 
3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, cozi-
nha, Wc. R$190.000,00 (19) 
3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-2215
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica 
do terreno e da construção 
– consulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 CRE-
CI 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 - Excelente 
casa térrea com 106m2 – 
AT150, 3 D (1 suíte), wc 
social cozinha c/ balcão e 
mesa de granito, sala de 
jantar e sala de visita, chur-
rasqueira com wc, aqueci-
mento solar, preparada p/ ar 
condicionado, porcelanato, 
esquadrias em alumínio e 
tudo mais, garagem co-
berta. R$490.000,00. 19-
9.97519921 creci 65362.

Jardim Montreal - Exce-
lente sobrado com 168m2 
– AT150, 3 D (2 suítes c/ 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 ilumi-
nação  ampla e bela escada 
mais, garagem coberta e 
jardim. R$680.000,00 estuda 
financiamento. Localização 
especial 19-9.97519921. 
creci 65362.
Vendo casa e salão bairro 
Costa e 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. Va-
lor R$400.000,00. Alugada 
com renda de R$1.500,00 
mensaias. Contato F.:(19) 
98288-1728
 OPORTUNIDADE! JD.LA-
GUNA EM SALTO-SP. Casa 
de 02 dormitórios, sendo um 
suíte, sala/cozinha america-
na, wc, garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em lote 
de180m2 + uma chácara de 
100m2 (SÓ TERRENO) no 
bairro pedregulho em Indaia-
tuba-SP. troca-se por casa 
em Indaiatuba de menor ou 
igual valor. Base: R$310.000, 
00. Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. Rua:77, próxi-
mo ao Parque Ecológico 
de R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
fevereiro por R$195.000,00 
03 dormitórios, suíte, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. Aceita:  
R$110.000,00 de entrada + 
90 x R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. Corra!
JD.COLIBRIS - 02 dormi-
tórios (01 suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. Opor-
tunidade única! Em oferta 
para o mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 por apenas: 
R$265.000,00, ou terreno no 
negócio. F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
JARDIM ADRIANA - Exce-
lente casa em dois pavimen-
tos, sendo no pav superior: 
02 dormitórios (01 suíte) wc 
social, sacada com porta 
balcão com vista para o 
Parque Ecológico e no pav 
inferior: sala 02 ambientes –
lavabo, wc social, lavanderia, 
edícula   e grande espaço de 

terreno com piso ideal para 
piscina, garagem com portão 
eletrônico. De R$350.000,00 
em oferta durante o mês de 
fevereiro por R$290.000,00. 
Corra! Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no ne-
gócio.
OPRTUNIDADE! JARDIM 
ITAMARACÁ - 02 dormi-
tórios (01 suíte) wc social, 
sala, cozinha, garagem com 
portão eletronico,110m² de 
área construída, em lote 
de 133m² documentos em 
ordem para financiamento. 
Apenas R$255.000,00 acei-
ta terreno e carro. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
Jardim Itamaracá Vendo/
Troco - Casa com 123me-
tros de área contruída, em 
terreno de 400 metros, com 
3 dormitórios, sendo uma 
suíte e um WC social, sala, 
cozinha, área de serviço, 
garagem p/ 3 carros, todos 
com acabamento em piso 
frio, corredor lateral com 1,5 
metros de largura, no fundo 
uma área do terreno com 
123m², com opção para outra 
construção, como casa terrea 
e/ou sobrado. Aceito permuta 
por casa de menor valor, nos 
bairros: Maria Helena, Jardim 
Aquario, Cidade Nova I e II. 
O imóvel encontra-se em per-
feito estado de conservação, 
não necessitando de gasto 
com pinturas e outros ser-
viços. Valor: R$580.000,00. 
Contato direto c/ proprietário 
F.: (19) 3875-0667. Doc: OK
Vendo casa no Jardim Oli-
veira Camargo - 5 comôdos 
sala, cozinha, 3 dormitórios, 2 
banheiros e entrada para car-
ro. Aceito financiamento pela 
caixa . 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-
lor: R$450.000,00. F.: (19) 
98373-1718. Direto com 
proprietário
Oportunidade casa em 
condomínio Vista Verde - 
casa terrea 3 dormitórios sen-
do 1 suíte, banheiro social, 
lavabo, garagem, área gour-
met. Valor: R$420.000,00. F.: 
(19) 98373-1718. Direto com 
proprietário
Condomínio Montreal - Lin-
do sobrado com fundos para 
área verde. 3 dormitórios 
sendo 1 suíte com amplo 
closet, com sacada para área 
verde, 1 garagem coberta 
e uma descoberta, cozinha 
com pia e bancada e ilha, 
sala de estar e jantar, varan-
da gourmet, lavaderia fecha-
da, aquecedor solar, prepa-
rada para ar condicionado 
em todos os dormitórios com 
porta balcão e persiana com 
controle remoto. Fácil acesso 
a área de lazer. A.T. 150m² 
A.C. 162m². Aceito financia-
mento. Valor R$ 580.000,00 
F.: (19) 99703-3734
Park Real - Linda casa ter-
rea. 3 dormitórios sendo 1 
suíte master com closet gran-
de, aquecedor solar, luminá-
rias instaladas, praparados 
para ar condicionado, sala 
de jantar e de estar, área de 
serviço com churrasqueira, 
1 garagem coberta e outra 
descoberta. A.C. 105m² A.T. 
150m². Aceito financiamento. 
Valor: R$380.000,00 F.:(19) 
99703-3734
Parque das Nações - Linda 
casa terrea A.T. 125m² A.C. 
108m², 2 vagas cobertas, sala, 
cozinha, 2 dormitórios (1 suíte), 
casa reformada próximo ao Polo 
Shopping, Rua Mão única super 
tranquila. Valor: R$235.000,00 
F.: (19) 99703-3734

Casa cond. Bréscia - 3 am-
plas suítes com sacadas, 
salas de jantar, estar, lavabo. 
Cozinha planejada e área 
gourmet. Acabamento de 
luxo, 200m² construídos. R$ 
730.000,00. Avalio proposta 
de apto e terreno como en-
trada. 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 ga-
ragem 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 empre-
gada com WC, área gourmet, 
espaço p/ piscina com enca-
namento preparado, aque-
cimento solar em todos os 
cômodos e garagem coberta 
02 vagas. A/T  360,00 M²e A/C  
270,00 M² - R$700.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
CASA – JD ESPLANADA - 
3 dormitórios, sendo 1 suíte 
com planejados, Sala, Cozi-
nha com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Garagem  4 
vagas sendo 2 cobertas. A/C 
190,00M² e A/T 300,00M² - R$ 
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$220.000,00. F.:(19) 3935-
1413
Vendo/Troco casa no Sul 
de Minas Gerais por casa 
em Indaiatuba - 2 suítes, 1 
quarto para visitas, wc, sala 
de estar, cozinha de fogão a 
lenha integrada com churras-
queira. Lavanderia, garagem 
para 2 autos. Canil Pomar, 
galinheiro. Área total 5.000m². 
Área construida 290.76m². 
Documentação: OK. F.: (19) 
98174-527
Vende-se casa no Jardim 
Morada do Sol - Garagem 2 
carros com portão eletronico, 
sala, cozinha, banheiro, 2 
quartos sendo 1 suíte, parte 
superior lavanderia e banhei-
ro. Estuda troca por terreno 
de menor valor como forma 
de pagamento. F.: (19) 99735-
5418. Tratar c/ Antonio. Valor: 
R$ 380.000,00
Vendo casa Cond. Jd. Park 
Real – Casa nova em fase de 
acabamento: 3 dormitórios (1 
suíte), cozinha americana 
planejada, espaço gourmet, 
lavabo e banheiro social, sala, 
lavanderia, garagem coberta 
para 2 carros, lazer e portaria 
24h. R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo casa - Sobrado Jd. 
Moacyr Arruda – 2 dormitó-
rios com armários, 1 suíte, ar 
condicionado, sala de estar 2 
ambientes, lavabo, banheiro 
social, cozinha com armários, 
banheiro social, área de ser-
viço, 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 piz-
za, amplo quintal, garagem 
para 3 carros e área de lazer. 
R$3.000,00 + IPTU + Cond. 
ou R$650.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
Casa Jardim Guanabara – 
Casa nova c/ 3 dorms, sendo 
uma suíte, wc social, cozinha, 
área de serviço, garagem 
coberta para dois, piso porce-
lanato. R$ 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 (sen-
do 01 no piso superior), 
churrasqueira e garagem 
02 vagas com portão eletrô-
nico. - R$1.400,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
Vendo ou Alugo Sobrado 
Cond. Jd. dos Aromas 
– 3 dormitórios (1 suíte), 
escritório, sala 3 ambien-
tes, lavabo, churrasquei-
ra, forno de pizza, amplo 
quintal, garagem 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, lavande-
ria, 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. Tra-
tar direto com proprietário 
F.: (19) 99612-7897
Apartamento com 3 dor-
ms na Cidade Nova R$ 
800 MIL - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 3 dorms 
na Cidade Nova R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 dorms 
no bairro chácara do trevo 
R$370 mil - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(plane-
jada), banheiro, garagem 
p/01 carro . cond:200,00 in-
cluso água R$: 175.000,00.

Vendo apt no Centro com 
2 dorm. + 1 suíte, todos os 
cômodos com armário, ga-
ragem p/ 2 carros e cozinha 
planejada. (19) 99697- 6698
Vendo Apartamento Resi-
dencial - Nações Unidas, 
Jd. Alice Indaiatuba/SP. 
02 dorm. (um com móveis 
planejados), sala de estar 
e jantar, cozinha planeja-
da, 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$155.000,00. Aceito 
50% de entrada e finan-
ciamento 2 dormitórios. 
Jardim Morumbi. Tratar com 
proprietário. F.: (19) 99482-
6697 F.:(19) 3875-3201
Vende-se apto Cond. Por-
tal das Flores - 3 dorm; 
cozinha planejada; 1 vaga; 
área de lazer completa. 
R$ 259 000,00 - F.: (19) 
992569976 ou (19) 99368-
2711
Vende-se apto Cond. Fe-
licitá - 3 dorm (suíte); 2 va-
gas;  cozinha e quarto pla-
nejados; varanda gourmet; 
área de lazer completa. R$ 
350 000,00. F.: (19)99928-
8133 ou (19) 99256-9976
VENDE-SE APARTAMEN-
TO: AP00037- Condomínio 
Edifício SOHO– Indaiatuba/
SP- 85m² total - Valor: R$ 
477.000,00 - Fone: (19) 
99799-5771
Vendo apartamento pron-
to para morar. Condomí-
nio Village Azaléia. Com 3 
dorm., 1 vaga p/ carro e área 
de lazer. Tratar com proprie-
tário (19) 99127- 1799
Vende-se ou Troca-se 
apartamento Villa Felicità. 
Frente ao Parque Ecológico 
- com móveis planejados, ar 
condicionado, 2 vagas na 
garagem . Lazer completo . 
84m². Valor: R$490.000,00. 
F.: (19) 99622-7901. Direto 
c/ proprietário
Vendo ou Alugo 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
Apartamento Sala Living 
- Bosqueirão Santos-SP 
- Frente prédio na praia 
F.: (13) 99718-5517 / (13) 
99712-3768 WhatsApp
 

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 
Dormitórios, suíte, varanda 
gourmet. Próximo ao SESI 
e Walmart. R$1.500,00 (Já 
incluso condomínio e IPTU). 
Tratar com Luci (19) 99928-
3350
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

 

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 dormitó-
rios, 2 wcs , toda avarandada, 
gramada, pomar, área de 
cultura, bosque, água de 
mina, 1 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade, diversas árvores 
frutíferas, playground , a 12 
km do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio na Bahia Vendo/
Troco por imóvel em In-
daiatuba. Com 470.000m² 
equivalente a 20,00 alqueire, 
boa topografia, região sul da 
Bahia a 220km de Salvador 
pela BR 101. Situado na 
região do Vale do Jiquiriça, 
a 7km da cidade de Mutuipe. 
A propriedade fica a 4 km 
da BR 420 no municipio 
de Mutuipe, e a 70km da 
cidade de Valença região de 
belas praias do litoral baiano 
com aeroporto operando 
com voos da (Azul) aos 
sabados saindo de Viraco-
pos em Campinas-SP. A 
propriedade esta distribuída 
em pastagem, lavoura de 
cacau, outras e pequena 
mata. Energia passa dentro 
da propriedade. Casa sede 
nascente com água boa 
sendo preservada em três 
locais da propriedade. Do-
cumento ITR OK. Opções 
para plantação de feijão, 
milho, mandioca, café e 
outros. Isso em virtude da 
boa media de chuvas/ano 
na região e as nascentes 
existentes na propriedade. 
Contato F.:(19) 98288-1728. 
WhatsApp.
Vende-se chácara com 2500 
metros , só a terra, ja com 
energia e agua no local. Valor 
R$ 140.000,00.  Telefone  
para contato:  (19)994087078 
e (19)982665946.

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

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

Cel: (19)-994323184



ClassificadosB15

classificados
CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., sala de 
estar, sala de jantar, cozinha, 
wc, área de serviço e garagem 
02 vagas. Gramada e possui 
piscina. A/C 258.78M² e A/T 
5.280M² - R$ 790.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
Chácara - Recanto das Flo-
res Linda com planta aprovada 
para casa com piscina. Pomar, 
área gourmet, com churras-
queira , 2 wcs, cozinha, dispen-
sa, logo com peixes. A/T500m 
A/C 200m² R$ 700.000,00. F.: 
19 99115-8368
Vendo Chácara 2.500m² 
Colinas do Mosteiro - fundo 
para o lago à 100 metros da 
portaria. F.: (13) 99718-5517 
/ (13) 99712-3768 WhatsApp
 

VENDO JARDIM LAGUNA 
- Terreno de 302m² planos. 
Aceito veiculo c/ parte paga-
mento. R$190.000,00. Dire-
to com proprietário F.: (19) 
98282-9020. 
Terreno Jardim Esplana-
da Ótima topografia! R$ 
245.000,00. F.: (19) 99115-
8368
Terreno Condomínio Terra-
cota - Plano boa localização 
1808m² R$ 542.400,00 F.:(19) 
99115-8368
PARQUE SÃO LOURENÇO 
(ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 – R$1060,00P/ 
M2 - ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 3935-
3294. 
JARDIM ALICE (ÚNICO 
LOTE NA RUA) 125M2 – 
PLANÍSSIMO – R$1.100,00 
P/ M2 - F.:(19) 99762-7997 /  
(19) 3935-3294
Jardim Piemonte - 311m².  
Boa topografia R$ 160.000,00 
F.: (19) 99166-8272
Europark Terreno Industrial 
- 1000m² ótima topografia 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 Indus-
trial Vitória Martini. Rua: 
Mafalda Barnabé Soliani com 
Alberto Magnusson lote de 
esquina podendo construir 
5 galpões, área 1322,72m² 
lote 21 quadra F. Valor: 
R$600.000,00 parcelo 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 adul-
to e infantil, salão de fes-
tas, 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 Jardim 
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
Vendo Terreno - com 300m² 
Jardim Esplanada I, excelen-
te localização e topografia, 
a 50 metros da Av. do par-
que ecoógico 5 minutos do 
centro, próximo ao Colégio 
Objetivo e o novo Sumerbol, 
Padaria Suiça e Gianini, 
fácil acesso as rodovias. 
Doc: ok. Escriturado e regis-
tro. Contato F.: (19) 98288-
1728. Proprietário. Valor:  R$ 
235.000,00 Mil
Terreno Condomínio Ho-
rizontown - 450m² F.: (13) 
99718-5517 / (13) 99712-
3768 WhatsApp
 

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 Centro. 
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 Marcenaria instala-
da e funcionando ( vendo 
também somente as máqui-
nas) F.: (19) 97423-3123
 

Vendo TV PHILCO 32” Led 
Slim. Valor R$800,00 á vis-
ta. Tratar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500
Cursos de cabeleireiro, ma-
nicure, maquiagem, depi-
lação e barbearia.Informe 
a senha J46 para receber 
desconto especial! Ligue: 
(19) 3318-4441 /Whats 
98965-8498
Cursos de cuidador de ido-
so, atendente de farmácia, 
informática, rotinas adminis-
trativas e logística. Informe 
a senha J46 para receber 
desconto especial! Ligue: 
(19) 3318-4441 /Whats 
98965-8498
Desejo comprar cristaleira 
antiga. Entrar em contato (19) 
3834-1367
Vendo cama de solteiro ma-
deira maciça ótimo estado. 
R$ 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 corrimão 
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 tin-
ta, 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 Epson 
LX-300 com cabo paralelo, 
usada, funciona ok com form. 
cont., com fita nova e mais 
duas fitas na caixa, usada e 
revisada ok, R$500,00.  F.: 
(19) 99617-4522
CPU AMD Athlon II X4 
620, 4GB RAM, HD 80GB, 
Win7, usado, revisado ok, 
R$250,00.  F.: (19) 99617-
4522
CPU AMD Sempron 
2,2GHz, 2GB RAM, HD 
40GB, Linux, usado, revisa-
do ok, R$100,00.  F.: (19) 
99617-4522
Monitor LG Flatron L1742S, 
17 pol, usado, ok, teclado e 
mouse PS2, R$250,00.  F.: 
(19) 99617-4522
Vendo Micro-ondas Consul 
espelhado de inox. Valor 
R$130,00. F.: (19) 3875-7624
Vendo Carrinho de bebe. 
Valor R$80,00. F.: (19) 3875-
7624
Vendo sofas 2 e 3 lugares 
bom estado R$400,00. F.: (19) 
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 metro 
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, impres-
sora, som) reciclável em geral. 
Retiramos no local 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 lavatórios, 1 
cama de massagem, 2 lava-
tórios, 1 cama de massagem, 
2 espelho de parede, 2 carri-
nhos, 3 poltronas individuais, 
2 cadeiras. Valor a combinar. 
F.: (19) 3875-6237 / (19) 
99895-9900. Vera Yoshida
Vendo um acento de encaixar 
no vaso para idosos. Com 
nota fiscal R$170,00. F.: (19) 
98174-5270
Vendo cokpit com volante. 
R$1300. Tratar com Guilher-
me (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 Adventure 
Ano: 2015 Cor: Branco Km: 
37.700 Único dono Cel: (19) 
99717-3218
Vendo Montana/13 - Modelo: 
Sport Valor: 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 re-
ferência. Preferível meio 
período F.: (19) 99210-2462 
Magali.
Ofereço-me como motorista 
de van para viagens com 
cursos de passageiros e es-
colares. Tratar com Rosane 
F.: (19) 99710-4661
Ofereço-me como pedreiro, 
encanador, pequenos reparos 
na construção civil e pinturas. 
(19) 98329-8580 (WHATS 
APP) Falar com João
Ofereço-me como insta-
lador de antenas digitais. 
Valor R$50,00 contato F.: (19) 
98970-1976
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos crianças 
pessoas com 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 crian-
ças. Atendo à domicílio ou em 
minha residência. Entrar em 
contato com Val (19) 99448-
0082 - whats app

Ofereço-me como limpeza 
e manutenção de piscinas 
e geral. F.: (19) 98332-1025
Ofereço-me como faxineira e 
passadora de roupas. Entrar 
em contato no telefone (19) 
99595- 9448
Ofereço-me como jardineiro 
roçada de chácaras e limpe-
zas. (19) 3875-7624
Ofereço-me como jardineiro, 
pedreiro, encanador e eletri-
cista . 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 Cabelei-
reira. Faço Escova Progressi-
va 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 cuidado-
ra de idosos pessoas com 

necessidades especiais en-
fermos e etc atendimento Re-
sidencial e hospitalar possuo 
experiência e referência tratar 
com Talita (19) 98869 -4313
Ofereço-me como motorista 
particular, passageiros parti-
cular. Tratar com Rosane. F.: 
(19) 99710-4661
Ofereço-me como conser-
tos de maquina de costura 
industrial (Máquina reta duas 
agulhas, travete, galoneira e 

interlock) F.: (19) 99212-1731 
Ofereço-me como Revisão 
Manutenção e instalação: 
Alarmes - cerca elétrica pon-
teiro e portas eletronicas - ca-
meras acesso remoto. Elétri-
ca, PABX, interfonia predial, 
residencial, comercio, condo-
mínio F.:(19) 991932917
Ofereço-me como prestador 
de serviços de pedreiro, enca-
nador, eletricista e jardineiro. 
F.: (19) 99776-6841

Experiência em: 
• Contas a pagar/ a receber
• Conciliação bancária
• Negociação com clientes e fornecedores

VAGA -  DEPTO FINANCEIRO

Currículos: rhgrandeempresa@hotmail.com
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