
Buick Mall contará com 
até 30 salas comerciais

Em mais uma parceria dentro do plano de expansão regional da holding Hospital Care, o Centro Médico São Camilo, de Indaiatuba, foi vinculado ao Hospital 
Vera Cruz, de Campinas. Com a união, o centro médico local ganhará uma segunda unidade, com previsão de entrega das obras até dezembro de 2019. 
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Hospitais se unem e anunciam investimento

OSC Gabriel promove 
ação de prevenção 

Incêndio atinge 
empresa Valeo

ÁCIDO FÓLICO POLÍCIA

A OSC GABRIEL realiza amanhã 
(11), no Polo Shopping Indaiatuba, 
mais uma edição da campanha so-
bre a prevenção de malformações 
congênitas. Confira a programação. 

Na madrugada de domingo (5) 
um incêndio atingiu a empresa 
Valeo localizado em Campinas. O 
fogo atingiu a parte 2 onde ficam 
guardados materiais de produção.

P. A6 P. A10

Considerado tendência mundial do varejo para os próximos anos, o mode-
lo de negócio no formato Strip Mall chega a Indaiatuba com a reinaugura-
ção do Buick Mall. Confira todos os detalhes do empreendimento.

Flávia Souza ganhou uma maravilhosa festa surpresa dos seus amigos 
no último domingo (5), no Quintal da Vó. Confira outros eventos e 
fotos da semana nas páginas sociaisP. A4 P. A16 - A17 - A18 - A19

Título de eleitor ganha novo formato
MUDANÇA

Factor Humano capacitando profissionais
ESPECIAL

Mineiro vence 18º Prêmio Nabor 
CULTURA

P. A7 P. A13 P. A15

Vera Cruz e São Camilo firmam parceria para novo centro médico, já em construção nas proximidades do Parque Ecológico



Editorial
Maio Amarelo acende a luz 

vermelha para o trânsito

Artigo

E a tecla sobre a responsabilidade no trânsito tem que ser 
mantida sempre “apertada”, pois uma desatenção pode gerar 
uma série de consequências, que muitas vezes o causador “não 
teve a intenção” de causar tal acidente. Porém, assume-se a 
responsabilidade quando se assume a direção sabendo de toda 
a consequência que uma “bobeada” pode causar.

E o Maio Amarelo chegou e veio pra ficar, pois nunca é 
demais quando se fala em educação no trânsito. E pensando 
nisso a Prefeitura de Indaiatuba irá realizar diversas ações 
relacionada a segurança viária para mostrar aos cidadãos e 
motoristas, que um acidente não é fatalidade!

De acordo com dados do Observatório Nacional de Se-
gurança Viária (ONSV) morre mais pessoas em acidentes 
de trânsito no Brasil do que por homicídio ou câncer, por 
exemplo. O trânsito mata mais que doenças como Aids, gripe 
e dengue juntas. São 120 brasileiros por dia!!!

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera que 
não se deve mais chamar de acidente as ocorrências de trânsito 
para destacar que não são fatos aleatórios, impossíveis de 
evitar. Na verdade, a maioria dos casos é evitável.

Por isso, vamos praticar a educação e responsabilidade 
no trânsito, afinal são 120 pessoas por dia que perdem a vida 
no trânsito brasileiro.

Campinas registra menor número 
de vítimas fatais desde 2003

Viracopos é eleito 10º melhor 
Aeroporto do mundo

No mês em que são realizadas diversas 
ações do Maio Amarelo Campinas alcança 
mais um resultado positivo relacionado à 
redução de mortes no trânsito. De acordo 
com levantamento realizado pela Empre-
sa Municipal de Desenvolvimento de 
Campinas (Emdec), a cidade registrou, 
em 2018, 65 vítimas fatais de acidentes 
de trânsito na malha urbana, número 24,4% 
menor que em 2017, quando foram registra-
dos 86 óbitos. 

O Aeroporto Internacional de Viracopos, 
em Campinas (SP), ficou na 10º colocação 
entre os maiores aeroportos do mundo 

no ranking da AirHelp Score 2019 
divulgado internacionalmente ontem 
(09). Viracopos recebeu nota 8,4 para 
pontualidade, 8,2 para qualidade do 

serviço e 7,9 para qualidade do varejo, 
com nota total de 8,25. O estudo levou 

em conta informações de voos da base de 
dados da AirHelp. 

A2

A nova lei dos distratos imobiliário, Lei 13.786/2018, comporta aplicação aos contratos firmados ANTERIORES AO INICIO DA VIGENCIA. Tal lei 
contribuirá para o desenvolvimento do mercado imobiliário? Ou a sociedade está caminhando para trás criando uma lei para punir de forma exagerado 
o consumidor?

A fim de prestar esclarecimento e emitir uma opinião pessoal e também dar orientação jurídica a respeito da posição dos tribunais em relação á aplicabilidade 
da REFERIDA da Lei 13.786/2018. A lei causou polêmica para todos os setores para que atua na área imobiliária, tendo em vista sua repercussão e modificação 
na hipótese de distrato e trata dos direitos e deveres de incorporadoras, loteadoras e adquirentes de imóveis nos casos de rescisão contratual

A norma altera a regulação dos valores que são restituídos aos compradores que desistem da aquisição do imóvel. São duas as situações regulamentadas. 
Caso a desistência se dê em um empreendimento no qual NÃO haja patrimônio de afetação (restrito a um empreendimento específico), a restituição será de 75% 
dos valores pagos. Já naqueles em que HÁ patrimônio de afetação, a restituição será de 50% dos valores pagos.

Para aqueles celebraram o seu contrato anteriormente a vigência da referida lei; na minha opinião: de advogada especialista que atua tanto na área de 
DIREITO DE CONSUMIDOR como na área de DIREITO IMOBILIÁRIO, vivencio tais problemas diariamente: A NOVA LEI só poderá atingir contratos 
celebrados posteriormente (DEPOIS) a sua entrada em vigor. 

Não poderá jamais atingir contratos ANTERIORES, nem mesmo os efeitos desses contratos, porque a retroatividade ainda que mínima é VEDADA no 
direito brasileiro para normas que não sejam constitucionais originarias. 

Agora opinando se tal lei contribuirá para progresso do mercado imobiliário brasileiro, como advogada especialista posso dizer com certeza, TAL LEI é um 
RETROCESSO porque as construtoras querem, com isso, compartilhar os prejuízos neste período de crise. É claro que existe um desequilíbrio entre o que é 
exigido ao consumidor e o exigido às construtoras. Tolera-se muito mais para o lado das construtoras.

CONCLUSÃO: resta claro que a NOVA LEI DEVE levado ao Supremo Tribunal Federal, que é guardião da Constituição Federal, e a sua constitucionalidade 
tem que ser discutida..

(Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista em direito tributário pela Fundação 
Getulio Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC, Pós Graduando Direito do Consumidor na Faculdade Damásio Educacional com escritório profissional 
na Rua das Orquídeas  n.767, -sala 707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de contato (19)3115-3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

EXAMES PRÉ-NUPCIAIS: PREPARATIVOS PARA O CASAMENTO
 

Você sabia que existem exames pré-nupciais?
O cuidado está com a saúde dos noivos é uma  tarefa tão importante quanto to o processo de casamento.
É fundamental que o casal realize  exames pré-nupciais para evitar problemas futuros, em caso de gestação por exemplo, pode ser prejudicada por uma 

doença sexualmente transmissível (DST)antiga e que já poderia ter sido curada.
Para que isso não ocorra é necessário realizar uma série de exames de sangue, urina e imagem para verificar se está tudo bem com a saúde de ambos. As 

avaliações pretendem também verificar outras doenças que podem afetar uma futura gestação e a vida a dois, como toxoplasmose, rubéola, diabetes, colesterol, 
níveis hormonais e tipo sanguíneo. 

É possível fazer testes de fertilidade, principalmente se a mulher já tiver mais de 35 anos, idade em que os óvulos começam a perder a qualidade e a gestação 
necessita de mais atenção.

Os procedimentos podem não ser os mesmos para o homem e para mulher. Alguns exames variam de acordo com o sexo e com o histórico de doenças 
familiares. Além disso, durante a consulta médica também será possível esclarecer quaisquer dúvidas que o casal tenha em relação ao corpo, sexualidade, métodos 
contraceptivos, entre outros assuntos de saúde. Confira alguns dos exames que podem ser solicitados antes do casamento, variando de caso a caso:

CLÍNICA CAMPOMED 
v. Clóvis Ferraz de Camargo, 1112 

13349-060 Indaiatuba (19) 3317-0221 
www.campomed.com.br

Para os homens: 
 – Espermograma (a depender da idade e história pessoal); 
 – Exame de próstata (homens acima dos 40 anos).

Para as mulheres: 
 – Papanicolau; 
 – Colposcopia; 
 – Ultrassonografia transvaginal; 
 – Mamografia (a depender da idade e história pessoal). 
 

Para o casal: 
 – Hemograma completo; 
 – Exames para detecção de DSTs; 
 – Exame de fezes; 
 – Exame de urina. 
 
 



Vera Cruz e São Camilo firmam parceria para novo centro médico, que será instalado próximo ao Parque Ecológico
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Em mais uma par-
ceria dentro do 
plano de expan-

são regional da holding 
Hospital Care, o Centro 
Médico São Camilo, de 
Indaiatuba, foi vincu-
lado ao Hospital Vera 
Cruz, localizado em 
Campinas. Com a união, 
o centro médico local 
ganhará uma segunda 
unidade, de três anda-
res, instalada próximo 
ao Parque Ecológico, 
com previsão de entrega 
das obras até dezembro 
de 2019. O projeto foi 
apresentado na última 
terça-feira (7), em even-
to no Royal Palm Tower. 

O Centro Médico 
São Camilo, localiza-
do no bairro Cidade 
Nova, funciona há 35 
anos e após sua última 
reestruturação, ocorrida 
há quatro anos, dispõe 
de pronto-atendimen-
to pediátrico e adulto, 
além de consultas com 
especialistas de diver-
sas áreas,  incluindo 
pediatria, ginecologia 
e obstetrícia, ortope-
dia, otorrinolaringolo-

gia, imunologia e aler-
gologia,  neurologia, 
pneumonologia adulto, 
psicologia, serviço de 
vacinação, entre outros.

O pediatra Antonio 
Carlos Girotto,  fun-
dador do Centro São 
Camilo, revelou que 
já planejava mudar a 
clínica para um prédio 
maior quando recebeu 
o convite de parceria. 
“Iniciamos as conver-
sas há quase um ano e 
assinamos o contrato 
depois de nove meses de 
muitas reuniões. Neste 
período foi combinado 
cada detalhe, de todos 
os aspectos. Tudo con-
vergiu para a unanimi-
dade do pensamento 
de que Indaiatuba se 
desenvolveu e precisa 
de um empreendimen-
to médico com mais 
recursos, tecnologia e 
abrangência. É o que 
estávamos buscando”, 
explica Girotto.

Reputação
“O Centro Médico 

São Camilo tem exce-
lente reputação e apre-
senta uma postura ali-
nhada com os objetivos 
do Vera Cruz. Vamos 

manter todos os colabo-
radores, o atendimento 
a todos os convênios, 
compartilhar os valo-
res, princípios, modo 
de trabalho e protoco-
los certificados com 
excelência pela ONA 

(Organização Nacio-
nal  de Acredi tação) 
conquistado pelo Vera 
Cruz, além de aumentar 
as vagas de emprego 
em breve”, adianta Aby 
McMillan, diretor das 
unidades avançadas do 

nistério da Saúde, que 
certifica a qualidade de 
serviços de saúde no 
Brasil, com foco na se-
gurança dos pacientes.

Vera Cruz.
A ONA é uma enti-

dade não governamental 
e sem fins lucrativos, 
reconhecida pelo Mi-

A extensão do Cen-
tro São Camilo ofere-
cerá exames de imagem 
como ultrassom, raio-x 
e tomografia, atendi-
mento de emergência 
em ortopedia, cardio-
logia, clínico, posto de 
coleta do laboratório 
Fleury (parceiro do 
Hospi tal  Vera Cruz 
em Campinas), entre 
outras especialidades. 
“Os serviços serão am-
pliados com o tempo. 
Futuramente devemos 
oferecer  oncologia , 
hospital dia, entre ou-
tros procedimentos”, 
antecipa McMillan.

O novo prédio, que 
já teve as obras inicia-
das, fica em um terreno 
de 1.500 m2, terá dois 
mil m2 de construção, 
três pavimentos e am-
plo estacionamento. “A 
parceria com o Centro 
Médico São Camilo é 
mais um passo do Hos-

Prédio terá 2 mil m² e 
obras já começaram

pital Vera Cruz rumo à 
estratégia de expansão 
para se aproximar dos 
clientes. Levamos para 
Indaiatuba os mesmos 
atributos e vanguar-
dismo que o hospital 
referência disponibi-
l iza  em Campinas”, 
argumenta Kesi Sodré, 
diretor de Mercado da 
Região Metropolitana 
de Campinas.  Saiba 
mais em www.hospital-
veracruz.com.br.

Na região de Cam-
pinas, a Hospital Care 
ainda assume a Casa 
de Saúde no dia 15 de 
maio. A holding geren-
cia também o Hospital 
Baía Sul e a Clínica 
Imagem, instituições 
privadas de Florianó-
polis (SC) e os hospitais 
São Lucas e o Herp, 
este último especiali-
zado em ortopedia e 
cirurgia plástica, ambos 
em Ribeirão Preto (SP).

O pediatra Antonio Carlos Girotto na assinatura da parceria com a holding Hospital Care, na última terça (7)
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Considerado ten-
dência mundial 
do varejo para os 

próximos anos, o modelo 
de negócio no formato 
Strip Mall chega a Indaia-
tuba com a reinauguração 
do Buick Mall, um centro 
de compras e de convi-
vência estrategicamente 
localizado no Distrito 
Industrial do município, 
região que comporta mais 
de 900 empresas e por 
onde circulam diariamen-
te em torno de 75 mil pes-
soas, além das mais de 60 
mil famílias que residem 
nos bairros próximos.

Com área total de 
4.648m², o Buick Mall 
foi projetado para receber 
até 30 salas comerciais, 
que foram planejadas 
dentro do conceito Strip 
Mall, que tem como obje-
tivo facilitar o dia a dia do 
cliente que está em busca 
de produto ou serviço, 
mas que nem sempre tem 
muita disponibilidade de 
tempo para procurar e, 

Centro de compras traz formato Strip Mall
Empreendimento localizado no Distrito Industrial tem área de 4.648 m² e comporta até 30 salas comerciais 
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

por isso também oferece 
amplo estacionamento 
gratuito, com capacidade 
para mais de 100 veícu-

los, entre automóveis e 
motocicletas. 

“Essa tendência de 
descentralização do co-

mércio motivou o negó-
cio. O empreendimento 
está localizado junto ao 
seu público consumidor, 

oferecendo comodidade 
e agilidade na aquisição 
de bens e serviços, como 
barbearias, cafés, farmá-

cia, entre outros, de quem 
circula pela área industrial 
de Indaiatuba”, ressalta 
a diretora do empreendi-
mento, Juliana Buick.

Para investidores, lo-
jistas e empreendedores 
do setor de varejo essa é 
uma excelente oportuni-
dade de negócio, pois se-
rão oferecidas condições 
especiais de lançamento. 
A inauguração oficial do 
empreendimento está 
prevista para o segun-
do semestre deste ano. 
“Temos parceria com 30 
corretoras da cidade e as 
lojas também poderão 
ser locadas diretamente 
com a administradora”, 
finaliza Juliana.

Inauguração oficial do empreendimento está prevista para o segundo semestre deste ano, segundo diretora

DIVULGAÇÃO

Buick Mall
 
Endereço: Alameda 
Comendador Dr. Santo-
ro Mirone, 65, 
Distrito Industrial 
Telefone: 
(19) 3500 5507 
Instagram/Facebook: 
@buickmall  
Site: buickmall.com.br
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A O S C  G a b r i e l 
realiza amanhã 
(11), das 10h às 

20h, no Polo Shopping 
Indaiatuba, mais uma 
edição da campanha so-
bre prevenção de mal-
formações congênitas. 
Com o slogan Ácido 
Fólico, Você Conhece?, 
a ação pretende aler-
tar mulheres em idade 
reprodutiva para que 
peçam aos seus médi-
cos orientação sobre 
essa importante vita-
mina, que se ingerida 
de forma correta, pode 
reduzir o risco de uma 
gravidez mal sucedida 
em até 75% dos casos. 

Atualmente, essa vi-
tamina é mais recomen-
dada durante o pré-na-
tal, quando ela já não 
consegue mais prevenir 
os DFTN - Defeitos do 
Fechamento do Tubo 
Neural (anencefalia e 
espinha bífida), malfor-
mações muito comuns, 
porém, pouco conhe-
cidas. A vitamina B9 
também previne outros 
tipos de malformações, 
como de coração e fí-
gado, a fenda palatina 
e lábio leporino e algu-
mas síndromes, como a 
de Down. 

OSC Gabriel promove ação no Polo
Ação visa alertar mulheres em idade reprodutiva sobre a prevenção de malformações congênitas             
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

OSC Gabriel distribuirá folhetos explicativos sobre ácido fólico e fará testes de glicemia e aferição de pressão

ARQUIVO/OSC GABRIEL

CAPACITAÇÃO
Palestra sobre empreendedorismo 
acontece no Museu da Água

“Como o autoconheci-
mento te ajuda a empreen-
der melhor”, este é o tema 
do próximo Encontro com 
Empresários, realizado 
com o objetivo de oferecer 
capacitação e fomentar ne-
gócios na cidade. A pales-
tra será abordada pela life e 
professional coach, Jéssica 
Castro, e será realizada dia 
23 de maio (quinta-feira) às 
8h30 da manhã no Museu 
da Água, situado à Rua do 
Museu, 205, Indaiatuba.

De acordo com Jéssi-
ca, que também é progra-

madora neurolinguística, 
compreender sobre os tipos 
de perfis comportamentais 
e buscar o autoconheci-
mento faz toda a diferença 
para montar estratégias 
assertivas e manter bom 
relacionamento dentro do 
ambiente corporativo. “Os 
líderes melhores sucedi-
dos são aqueles que adap-
tam seus estilos próprios 
a novos comportamentos. 
Mais do que isso, possuem 
inteligência emocional o 
suficiente para entender 
as diferenças e buscar no 

outro talentos e energias 
que eles possuem e que 
contribuirão para resolução 
e para o alcance do resulta-
do do time”, explicou.

O encontro é direcio-
nado para empresários, ge-
rentes, diretores e empre-
endedores. As vagas são 
limitadas e para participar 
é necessário fazer inscri-
ção através do link www.
indaiatuba.sp.gov.br/go-
verno/assuntos-industriais/
inscricoes-eventos/28/. 
Mais informações pelo 
telefone (19) 3834-9377.

Prevenção
A vitamina B9 tam-
bém ajuda a prevenir 
partos prematuros ou 
abortos espontâneos 
no primeiro trimestre 
de gravidez. Por isso, a 
importância de consu-
mir alimentos ricos em 
ácido fólico.  

Na ação, além das 

orientações sobre a im-
portância do ácido fóli-
co, haverá também testes 
de glicemia e aferição 
de pressão, orientação 
sobre alimentação com 
os alunos de Nutrição da 
UniMAX e distribuição 
de folhetos explicativos 
criados pela Gabriel para 
essa campanha. 

São parceiros nesta 
ação o Polo Shopping In-
daiatuba, a Drogasil, Uni-

med Campinas, Novartis 
Biociências e UniMAX. 
Mais informações pelo 

telefone (19) 3801-2047 
ou no site oficial da OSC, 
www.gabriel.org.br.



Título de eleitor ganha novo formato
Mudança atende resolução do Tribunal Superior Eleitoral e será gradual; modelo anterior permanece válido
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ESPECIAL
McDonald’s conta história que trata da maternidade dentro da empresa

O McDonald’s de 
Indaiatuba, no Polo Sho-
pping, ficou marcado 
pela história da gerente 
de plantão Michelli do 
Nascimento, 34 anos. 
Há doze anos, quando 
entrou na empresa, já 
tinha a filha mais velha, 
Heloise Gabriele, hoje 
com 16. A primogênita 
ainda era muito pequena 
quando ela encarou o 
desafio de lidar com a 
maternidade e a carreira.

“Foi um período de 

mudanças constantes, mas 
aprendi ainda muito nova, 
com meus pais, em minha 
casa, que conciliar família 
e trabalho é muito gratifi-
cante quando temos uma 
meta e sonhos a realizar”, 
conta a gerente. “E o mais 
importante: quando pude 
enxergar o quanto pode-
ria crescer na empresa, 
uma chave virou dentro 
da minha cabeça, fazendo 
com que eu só quisesse 
estar aqui aprendendo 
cada dia mais”, completa.

Michelli ainda come-
mora a escolha pelo Mc-
Donald’s que, segundo 
ela, sempre a apoiou na 
opção pela maternidade. 
Afinal, vieram mais três 
filhos enquanto sua carrei-
ra se desenvolvia: Beatriz 
de 11 anos, Amanda Laví-
nia de 9 e Luis Fernando, 
de 6 anos. “Nunca tive 
problemas em trabalhar 
durante minhas gestações, 
pois sempre conciliava os 
horários de consulta com 
os de trabalho. Sem contar 

a flexibilidade da equipe, 
que sempre foi muito ba-
cana”, relembra.

Questionada sobre a 
opinião dos filhos quan-
to ao emprego dela, logo 
um sorriso é estampado 
no rosto.  “Eles adoram, 
até porque sempre foi 
aqui né? Além de adorar 
o McDonald’s, eles co-
nhecem profundamente 
o lugar onde eu sempre 
estive quando não po-
dia estar com eles”, diz 
emocionada.

Os postos do Pou-
patempo do Es-
tado de São Pau-

lo começaram a receber o 
título de eleitor em novo 
formato. A mudança aten-
de resolução nº 23.562, de 
22 de março de 2018, do 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). O modelo do 

título eleitoral anterior, 
nas cores verde e branca, 
permanece válido, poden-
do ser emitido enquanto 
houver disponibilidade 
de material nas unidades 
da Justiça Eleitoral.

O documento será 
impresso em papel sulfite 
branco com dados de fi-
liação do eleitor e código 
de validação (QR Code) 
no lugar da assinatura.

Para ter acesso à versão 
digital do título, o eleitor 
precisa ter os dados do 
documento, após as infor-
mações terem sido proces-
sadas pela Justiça Eleitoral.

O aplicativo e-Título 
para celulares está disponí-
vel gratuitamente nas lojas 
App Store (sistema IOS) 
ou Google Play (sistema 
Android). Basta preencher 
os dados na página inicial.

Nos postos Poupatem-
po, a mudança já começou 
em fase de testes na unida-
de Santo Amaro, em São 
Paulo, e, a partir deste mês, 
passa a valer para todas as 
unidades que prestam ser-
viços eleitorais no estado. 

Atendimento
Para ser atendido nas 

unidades do Poupatempo 
ou do TRE é necessário 

agendar horário e o eleitor 
deve levar o documento 
oficial de identificação (RG, 
carteira de trabalho, carteira 
profissional emitida por 
órgão criado por lei federal, 
certidão de nascimento ou 
de casamento); compro-
vante de residência (contas 
de água, luz, telefone, celu-
lar ou bancárias, contendo 
nome e endereço e com data 
de até três meses); e título 

eleitoral, caso o tenha.
Caso o eleitor deseje, 

pode incluir seu nome 
social no documento, isto 
é, a designação pela qual 
a pessoa que é travesti ou 
transexual se identifica e 
é socialmente reconhe-
cida. No Título Eleitoral 
constará apenas o nome 
social; o nome civil per-
manecerá no cadastro 
para fins administrativos.

Documento será impresso em papel sulfite branco com dados de filiação do eleitor e código de validação (QR Code), que substituirá assinatura do eleitor

ARQUIVO PESSOAL

A gerente Michelli do Nascimento com suas filhas



Premiados foram indicados através de pesquisa realizada com quase 4 mil pessoas

Troféu Frutos de Indaiá premia as 
melhores empresas de Indaiatuba

Fernando Valim Costa e Fabiana Hempke

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Gabriela Fernanda da Silva e Adriano Henrique da Silva 

As  m e l h o r e s 
e m p r e s a s  d e 
Indaiatuba de 

2018 serão premiadas 
em uma noite de gala 
que será realizada no 
Salão Social do Clube 9 
de Julho. Os premiados 
foram indicados atra-
vés de pesquisa com a 
população que foi feita 
em novembro de 2018, 
onde quase 4 mil pes-
soas responderam um 
questionário indicando 
quais são as melhores 
empresas em diversos 
ramos de atividade. Ain-
da, na pesquisa, foram 
indicadas as empresas 
“Revelação” do ano de 
2018.

“Assim que o resul-
tado é apurado entra-
mos em contato com 
as empresas indicadas 
para participarem da 
campanha publicitária e 
do evento”, conta o pre-
sidente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson 
Redecopa. “Somos fiéis 
ao resultado oferecendo 
a campanha somente 
para as empresas que 
ficaram em primeiro 
lugar”, enfatiza.

Credibilidade e re-
conhecimento são mar-
cas registradas do Tro-
féu Frutos de Indaiá. 
“A cada ano que passa 
procuramos oferecer o 
melhor para os premia-
dos, afinal a festa de 
premiação é feita para 
essas empresas que se 
destacaram na cidade”, 
disse Redecopa.

A organização da 
noite de gala do 14º 
Frutos de Indaiá já está 
a todo vapor e todos os 
serviços estão sendo 
escolhidos para oferecer 
aos presentes uma noite 
inesquecível. “A nossa 
meta é sempre melhorar. 
É sempre surpreender! 
A equipe do Frutos de 
Indaiá está focada e de-
dicada para que a noite 
de premiação seja per-

feita para os premiados 
e convidados”, enfatiza 
Redecopa.

E assim como ocorre 
em todas as edições, o 
show não poderia ficar 
de fora. Dono de uma 
lista com os principais 
nomes da música bra-
sileira, o Troféu Frutos 
de Indaiá não poupou 
esforços neste ano e 
trará para o palco da pre-
miação a dupla sertaneja 
Fernando & Sorocaba.

Em suas apresenta-
ções, a dupla mistura 
música, entretenimento 
e muita diversão em um 
show que já percorreu 
o país inteiro, além dos 
Estados Unidos, Europa 
e América Latina. Uma 
apresentação composta 
por um repertório auto-
ral repleto de hits como 
“Celebridade”, “É Ten-
so”, “Paga Pau”, “Bala 
de Prata”, entre outras. 

Premiados
Entre os premiados 

que receberão o Troféu 
Frutos de Indaiá no dia 9 
de novembro está a loja 
de moda feminina By 
Faby Modas. “A ansie-
dade está a mil! Quere-

mos mostrar aos nossos 
clientes a seriedade e 
comprometimento da 
empresa. Isso confirma 
que estamos no cami-
nho certo e é o nosso 
trabalho que está sen-

do reconhecido”, disse 
a proprietária Fabiana 
Hempke Valim Costa.

A empresa Mega Air 
System também rece-
berá o Troféu Frutos de 
Indaiá. “O troféu trouxe 

mais credibilidade e 
parceria para a empre-
sa, passando para os 
clientes uma confiança 
em contratar profissio-
nais qualificados”, disse 
o proprietário Adria-

no Henrique da Silva. 
“Será um dia especial, 
pois é mérito de um ano 
inteiro de trabalho sen-
do uma conquista difí-
cil. Estamos muito feliz 
e ansiosos”, finaliza.
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Ninguém se feriu no incêndio; A causa ainda não foi identificada
Incêndio atinge empresa Valeo

Na madrugada de 
domingo (5) um 
incêndio atingiu 

a empresa Valeo localiza-
do em Campinas. O fogo 
atingiu a parte 2 onde fi-
cam guardados materiais 
de produção.

A equipe do Corpo de 
Bombeiros foi chamada e 
controlou as chamas e os 
funcionários que estavam 
no local tiveram que sair 
da empresa. Ninguém se 
feriu no incêndio.

Em nota a Valeo in-
formou que “A interven-
ção de sua equipe interna 
de Brigada de Emergên-
cia foi rápida e eficiente, 
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evacuando a área atingida 
e controlando as chamas 
rapidamente. Com isso, 
não houve nenhuma ví-
tima ou feridos. A causa 
ainda não foi identifica-
da, mas a equipe técnica 
responsável já está ana-
lisando a situação para 
apurar os fatos”.

A nota disse ainda 
que “Não houve impacto 
de grandes proporções 
nas instalações da com-
panhia, que está, neste 
momento, avaliando as 
ações necessárias para 
reestabelecer sua ope-
ração por completo. A 
companhia reitera que as 
demais áreas da fábrica 
estão liberadas e operan-
do normalmente”.

DENÚNCIA
Guarda Civil 
recupera motocicleta

Na tarde de sábado 
(04), a equipe da viatura 
107, Andrade e Paulo, 
localizou uma motoci-
cleta produto de furto.

A localização acon-
teceu graças  a  uma 
d e n ú n c i a  a n ô n i m a , 
realizada ao 153, que 
informava sobre uma 
motocicleta aparente-
mente abandonada na 
Rua Jordalino Pietro 
Bom, no Jardim Morada 
do Sol.

A equipe da viatura 
107 foi enviada para a 
rua informada e iniciou 
um patrulhamento com 
vistas a localização da 

moto.
Próximo ao número 

120 a equipe visualizou 
uma motocicleta esta-
cionada, que batia com 
as características de uma 
moto furtada na noite 
anterior.

A moto estava sem 
placa e ao consultarem o 
número do chassi consta-
taram ser a moto furtada.

Diante dos fatos a 
motocicleta foi condu-
zida até a delegacia de 
polícia, onde foi con-
feccionado um boletim 
de ocorrência e ela foi 
devolvida ao seu pro-
prietário.

Idoso morre atropelado em rodovia

Carro roubado é 
localizado sem as rodas

Na noite do último 
dia 4 um homem iden-
t if icado como Adão 
Wilson  Evangel i s ta 
Ledoux, de 70 anos, 
morreu atropelado na 
Rodovia Engenheiro 
Emênio Penteado.

O autor do atropela-

A equipe da viatura 
081, Ferreira e Camila, lo-
calizou nessa quinta-feira 
(2), por volta das 6h, um 
veículo que foi roubado 
na cidade de Itu. Uma 
ligação ao 153 informou 
sobre um automóvel apa-
rentemente abandonado 
nas proximidades da Es-
trada do Quilombo. 

Os guardas civis foram 
até o local e iniciaram um 
patrulhamento na área 

mento havia fugido do 
local e retornou com um 
amigo meia hora depois 
do acidente. Em de-
poimento aos policiais 
militares, ele contou que 
havia batido em alguma 
coisa, mas não sabia o 
que era.

A vítima foi socorri-
da e levada para Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc) e depois 
transferida para o Hos-
pital São Camilo em Sal-
to, mas não resistiu aos 
ferimentos e faleceu ao 
dar entrada na unidade.

Ainda o autor do aci-
dente estava com Car-
teira Nacional de Habi-
litação vencida e tinha 
acabado de cumprir sus-
pensão. O veículo estava 
em situação regular e foi 
devolvido ao amigo do 
autor.
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indicada. Em um determi-
nado ponto da estrada o 
automóvel escondido em 
meio ao mato foi localiza-
do. Ao realizar a pesquisa 
do número de chassis foi 
contatado que o veículo foi 
roubado na cidade de Itu.

O automóvel sem as 
rodas e com a lataria da-
nificada foi apresentado 
na delegacia de polícia, 
onde a ocorrência foi 
finalizada.

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Motocicleta foi conduzida até a delegacia de polícia

Incêndio atingiu a área externa da fábrica da Valeo em Campinas 

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

Carro foi localizado em uma área próxima à Estrada do Quilombo



UniMAX promove Chefs no Campus 2019
Evento gastronômico acontece dia 26 de maio, a partir das 11h, com entrada gratuita

IMPRENSA UNIMAXPOR TATIANE DIAS
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Festival integra o TOM Sociocultural e tem como objetivo oferecer pratos da alta gastronomia a preços acessíveis
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A U n i M A X  – 
Cen t ro  Un i -
versitário Max 

Planck de Indaiatuba 
promove no dia 26 de 
maio, domingo, das 
11h às 16h, o Festival 
Gastronômico Chefs 
no Campus. O evento 
acontece na Avenida 
9 de dezembro, 460 
– Jardim Pedroso. A 
entrada é gratuita.

Organizado pelo cur-
so de Gastronomia, o 
evento, que integra o 
TOM Sociocultural, tem 
por objetivo oferecer 
pratos da alta gastrono-
mia a preços acessíveis, 
com valores entre R$ 5 
a R$ 30. “Para os alu-
nos da Gastronomia, o 
Chefs no Campus é uma 
oportunidade de apren-

dizado. Os estudantes 
entendem a importân-
cia de participar de um 
evento de grande porte 

e colocam em prática as 
teorias aprendidas em 
sala de aula”, afirma o 
coordenador do curso, 

professor Caio Nunes.
Nesta edição, além 

de alunos e professores, 
participam os seguin-

tes restaurantes: Disk 
Cerveja Alemão; Toca 
da Mangava; 3 ponto 
7; Amadeu/Asiatique; 

Buffet Ferracini; Rock 
Diner Burgers;  Bas-
soli ,  Sal  Árabe;  Pe-
corino; Bar Alemão; 
Don Ramon; Brendan 
House;  Gastronomia 
Pastel Brasil; Gastrono-
mia Italia; Gastronomia 
Boteco; Gastronomia 
Drink; Quero Donut's e 
Caramelo Foods.

O Chefs no Campus 
conta com os melhores 
restaurantes de Indaia-
tuba e região, e, ainda, 
com aulas-show; área 
para piquenique e atra-
ção musical. Neste ano, 
a animação é por conta 
da Banda Roça ‘N’Roll.

No úl t imo ano,  o 
Festival movimentou 
cerca de três mil pes-
soas dentro do cam-
pus, que desfrutaram 
dos cardápios especiais 
oferecidos por 11 esta-
belecimentos do ramo 
de alimentos e bebidas.



A12

Copa Society do IC segue 
com confrontos equilibrados
Império garantiu o título do Super Master do Indaiatuba Clube
DA REDAÇÃO
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Copas das duas categorias seguem equilibradas

IMPRENSA IC

TABELÃO
Campeonato Liga Regional Aifa 2019
Rodada amanhã, dia 11, na Sol-Sol

Horário             Times   Divisão
12h50 Avante F.C x S. M. /Inova                3º
13h50 Red Bull/Cardeal x Meninos.D.V/Talilas      3º
14h40 Manchesterlendasx OS Brabos               3º
15h30 Clube 9 de Julho   x D.R.B Auto Mecânica   3º
16h20 Tênis De Ouro x Schalke G./Tam. Tintas      1º
17h10 Sol/U. Tribuna x Carvalhada Futsal               1º
Rodada amanhã, dia 11, no Ginásio do Carlos Aldrovandi

Horário  Times   Divisão
12h50    Mazolas x Atlético C. Indaiá               3º
13h50 Oros Futsal x Galaticos Futsal                       3º
14h40 Real Magia/CA x Dorturmnd/M. Lanches    3º
15h30 Otro Iskema x The Rockets               3º
16h20 ML. Inf. Drog Unifarma x XII Junho            1º
17h10 Napoli Futsal x Sem Chance                          1º
Rodada amanhã, dia 11, no Ginásio do XII de Junho

Horário   Times   Divisão
12h50 Celtic/Otica Diniz x Invictus Futsal               3º
13h50 Schalke Gril/Futshow x Zenit Futsal             3º
14h40 Nacional Futsal x Unidos Indaiá                    3º
15h30 Parque Indaiá B x Cidade Nova                     3º
16h20 União Z. Leste x Palone Tintas                     2º
17h10 Barcemlona Futsal x Parque Indaiá               2º

DECISÃO

Terceira Divisão da Aifa chega a sua última rodada

Depois da parada 
do meio de se-
mana, motivada 

pelo feriado nacional do 
Dia do Trabalhador, as 
duas copas de futebol so-
ciety do Indaiatuba Clube 
retornaram no domingo 
(5) com três partidas.

Pela Copa Esquadro/
Verona - Categoria Vete-
ranos, o Jornal Exemplo 
abriu o placar contra o Es-
quadro, mas não conseguiu 
segurar o adversário, to-
mando a virada e perdendo 
de 5 a 2 para o Esquadro.

Na Copa Colégio Polo 
- Categoria Adultos, o pri-
meiro jogo do dia reuniu 
duas das três equipes que 
ainda não haviam vencido 
na competição.

Com um melhor poten-
cial ofensivo, o DF Enge-
nharia fez 11 a 5 em cima 
do Brasa Buguers, que jun-
to da Padaria Líder, segue 
entre os times que buscam 
a primeira vitória na Copa.

Fechando a rodada, Co-
légio Polo e Fisk fizeram 
um grande jogo, digno de 
equipes que estão entre os 
quatro melhores classifi-
cados.

Após fazer 1 a 0 no 
primeiro tempo e ampliar a 
vantagem logo no primeiro 
minuto da etapa final, o 
time do Fisk não conseguiu 
segurar o resultado e a força 
do adversário.

Com gols aos 13, aos 
19 e aos 23 minutos do 
segundo tempo, o Colégio 

Polo conseguiu uma grande 
virada e garantiu a vitória 
que, momentaneamente, 
o coloca na liderança dos 
Adultos, junto com o Prio-
rity Solutions e o Reduzino/
Naturrale com 12 pontos, 
mas um jogo a mais.

Super Master
Na noite da sexta-feira 

(3) os times do Império e 
Alphavilly Imóveis entra-
ram em campo para definir 
quem ficaria com o título 
de Campeão Campeonato 

de Futebol Society Super-
-Master.

Após um começo de-
vagar, com as duas equipes 
não arriscando jogadas 
ofensivas, Império e Al-
phavilly passaram a jogar 
mais no ataque, o que fez 
com que o jogo passasse a 
ter mais emoção.

Com mais chances 
claras, o o Alphavilly foi 
quem abriu o placar com 
um golaço. Perdendo, o 
Império arriscou mais e foi 
compensado quase no final 

Amanhã ocorre (11) a 
última rodada da primeira 
fase do Campeonato Liga 
Regional Aifa da terceira 
divisão. As equipes bus-
cam pontuar para garantir 
vaga na próxima fase.

No grupo A, DRB 
Mecânica lidera e preci-
sa apenas de um empate 
para se classificar. Em 

segundo vem Clube 9 
de Julho e com a mesma 
pontuação está o Dudalu-
na Futsal.

Atrás está a equipe 
Meninos da Vila, Inova e 
Red Bull. Já sem chance 
de classificação estão 
Manchesterlendas, Avan-
te e Os Brabos.

No grupo B temos o 

Flamengo já classificado, 
fazendo a melhor campa-
nha de toda divisão, e em 
seguida vem Zenit Futsal, 
Celtic, Parque Indaiá B 
e Invictus que estão em-
patados em pontuação. 
Meninos da Vila está 
com um ponto a menos 
que os dois anteriores. 
Já eliminados estão as 

do primeiro tempo, quando 
empatou a partida.

O segundo tempo con-
tinuou bastante disputado, 
com os ataques criando 
chances, mas com o Impé-
rio sendo mais efetivo, o 
que culminou na marcação 
do gol da virada.

equipes Cidade Nova, 
Schalke Grill e Nacional 
Futsal.

No grupo C também 
já classificado está o 
Oros Futsal, seguido 
pelo Durmontumnd Lan-
ches e Galaticos. Em 
quarta colocação está 
Real Magia, e logo atrás, 
empatados, estão The 

Rockets e Mazolas. Sem 
chances de classificação 
estão Otro Iskema, Atlé-
tico Indaiá e Indaiá City 
Futsal.

Na rodada classifi-
cam-se os cinco melhores 
de cada grupo e o sexto 
que tem a melhor cam-
panha da divisão. Nas oi-
tavas os confrontos serão 

definidos por ordem de 
colocação de cada equipe.

Na artilharia Richard 
Rodrigues do Oros Futsal 
é artilheiro com sete gols 
em dez partidas, acom-
panhado por Fernando 
Henrique do Galaticos 
com cinco gols.

Confira a rodada com-
pleta no nosso tabelão.

Na tentativa do em-
pate que levaria a decisão 
para a disputa por pênaltis, 
o Alphavilly se lançou à 
frente e até criou algumas 
chances, mas não conse-
guiu o segundo gol. Com a 
vitória por 2 a 1, o Império 
garantiu o título.



Factor Humano capacitando profissionais
Empresa é especialista em consultoria de recursos humanos e desenvolvimento profissional
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Joice Teixeira atua na área de RH há mais de 17 anos
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A empresa Factor 
Humano está 
no mercado de 

Indaiatuba desde abril 
de 2016 realizando con-
sultoria especializada 
em Gestão de Pessoas, 
Recursos Humanos e 
Cursos de Formação 
Profissional. 

A empresa é coman-
dada pela proprietária 
Joice Teixeira que pos-
sui em seu currículo 
mais de 17 anos de ex-
periência em consulto-
ria e análise de RH. 

Profissionais da GTA Segurança no curso de formação de liderança com a Factor Humano

“Trabalhando em 
empresas observei as 
dificuldades que elas 
têm no trabalho de de-
senvolvimento de pes-
soas. Com a  experiên-
cia adquirida consegui 
criar uma metodologia 
para cursos, consul-
toria ,  t reinamento e 
desenvolvimento de 
pessoas. Assim criei a 
Factor Humano”, conta 
Joice.

A empresa oferece 
consultoria e cursos 
voltados para implan-
tação de RH,  Coa-
ching, Plano de Cargos 
e Salários, Avaliação 

de Desempenho,   De-
senvolvimento de Li-
deranças, Indicadores 
de RH, Pesquisa de 
Clima Organizacional, 
Retenção de Talentos, 
Recrutamento e Seleção 
para Diversos Níveis, e 
Formação Profissional. 
Também conta com o 
Curso para Formação 
de Analista de Recursos 
Humanos, que como 
explica Joice, o curso é 
dividido em módulos. 
“Essa divisão ocorre 
devido à necessidade 
do desenvolvimento 
do profissional e da 
empresa”. O curso pos-

sui carga horária de 36 
horas, podendo ser feito 
aos sábados ou dias da 
semana. Ainda há pos-
sibilidade de ser feito 
tanto por pessoa física 
ou jurídica, nas moda-
lidades tradicionais em 
turmas de até dez pes-
soas ou personalizada 
de forma vip , sendo 
um projeto sequencial 
no dia-a-dia.  Após a 
conclusão do curso, o 
aluno recebe certifica-
do e a Factor Humano 
ainda oferece suporte 
ao profissional após o 
término do curso.

Outro fator impor-

tante que ao iniciar a 
consultoria com seus 
clientes é feito um diag-
nóstico e um plano de 
ação para os problemas 
identificados. “Na con-
sultoria é possível ob-
servar problemas como 
conflitos entre seus co-
laboradores, clima or-
ganizacional, necessi-
dade de aprimoramento 
de trabalho de lideran-
ça, entre outros”.

Joice conta ainda 
que: “O principal dife-
rencial da Factor Hu-
mano é a metodologia 
de trabalho, buscando 
alinhar os componentes 
da cultura, políticas e 
valores organizacional, 
garantindo uma rela-

ção tranquila e gerando 
sempre resultados posi-
tivos”, enfatiza. “Den-
tro dessa metodologia 
vem a ideia de analisar 
o desempenho, situação 
e forma de trabalho 
de cada colaborador 
dentro da empresa”, 
completa.

A Factor Humano 
atende em todo o estado 
de São Paulo e apre-
senta cursos online de 
formação profissional. 
Para saber mais acesse 
o site www.factorhu-
mano.com.br. Empre-
sas interessadas pela 
consultoria e cursos 
enviar e-mail para con-
tato@factorhumano.
com.br.
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Remake do clássico de 1989 apresenta obra de Stephen King a nova geração

Novo Cemitério Maldito 
atualiza clássico do terror

Horóscopo de 10 a 16/05  
Por Alex Costa Guimarães

Agora inicia uma fase onde o ariano se volta para sua 
familia, para seu passado, para suas raízes, para seu lar. 
Pode se ver envolvido com desejos de formar uma familia 
ou construir um lugar para si. De qualquer forma, é um 
momento que ele estará mais introspectivo, ou percebendo 
sua maneira de se expressar. 

Para vários taurinos, as dificuldades relacionadas ao seu trabalho estão 
entrando na fase final. Pode ter que enfrentar médicos, 
advogados, lidar com imprevistos de papeis e documentos, 
ou buscar um equilíbrio em sua vida espiritual. Vida sen-
timental entrando em situação de ajuste, e pode ser muito 
provável dificuldades com seu relacionamento. Cuidado 
com seu modo de falar.

Nesse inferno astral, o geminiano precisa aprender a ser 
diplomático, a lidar com seus sentimentos, com sua mente 
e com imprevistos. Pode em determinado momento agir 
de forma que traga muitos problemas, principalmente por 
falar inadequadamente. Evite gastar de forma impensada, 
não é um bom momento para isso. Familia passando por 
um problema forte.

O canceriano estará mais falante e incisivo que antes, estará 
mais determinado, sua vida pessoal, a descoberta de si mes-
mo, seus conhecimentos estão na lista de planejamentos a 
serem desenvolvidos a médio prazo. Um certo receio com 
sua saúde pode aparecer por estes dias. Mas sua energia 
tende a estar boa. 

Essa pode ser uma fase onde lidar com pessoas que vem 
de longe, com estrangeiros, ou com a implantação de sua 
filosofia de vida, será dificil. É que agora o nativo tem a 
oportunidade de usar os conhecimentos obtidos tempos 
atrás, e precisa aprender a ser maleável, embora decidido.

O virginiano continua com um forte avanço em sua espiritu-
alidade, sua filosofia de vida, seus conhecimentos religiosos 
ou metafísicos, as pessoas o ajudam em tudo o que está 
querendo resolver. Sua intuição está aflorada e seus desejos 
de explorar e enfrentar o desconhecido está em foco nesse 
momento. Alguns podem descobrir sua paternidade (fisica 
ou mental) nessa fase.

O libriano vive fase de muita reforma interior: seus senti-
mentos, sua aparência, seus hábitos, o conhecimento que tem 
sobre si mesmo, sua capacidade de organizar seus planos e 
suas amizades, tudo isso são pontos onde o nativo está em 
processo de reforma e atuação em sua vida.

Para o escorpiano continua o momento em que trabalha cons-
tantemente fatos relacionados com seus relacionamentos, com 
casamento, com a diplomacia nas relações. Sua saúde pode 
depender de um médico ou sua sociedade comercial dependerá 
de um contrato ou passar pela quebra de um.

Nestas semanas certos relacionamentos afetivos-sexuais 
podem se tornar mais intenso ou oculto, no entanto estas 
semanas mostram que o nativo precisa ter mais cuidados 
com sua saúde e seu ambiente de trabalho estará em destaque 
em sua vida com imprevistos e situações que mexem com 
seus sentimentos.

O capricorniano passa por um momento importante, embora 
pesado, com tendencia a trazer tristeza e recolhimento, trará 
uma grande libertação. Sua saúde está frágil, portanto tenha 
cuidado para evitar exageros tanto nas emoçõs quanto nas 
atividades. Risco de discussões nos relacionamentos sociais 
ou conjugais.

Semana passada o aquariano fez mergulhos no seu passado, 
em suas raízes, em sua familia. Esta semana do que viu e 
aprendeu estará realizando uma limpeza de suas informações 
e de como pode melhorar suas atitudes, seu planejamento. 
Sua mente está em movimento de se organizar.

O pisciano continua com as induções em que sua mente será 
pressionada a ver fatos novos, se organizar e buscar novos 
movimentos para mais a frente conseguir gerar um melhor 
conhecimento de si mesmo. Irmãos e estudos podem ser 
focados ou ganherem destaques em sua vida. Pode passar 
por um período de renovação mental.
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Uma das obras 
mais famosas do 
escritor Stephen 

King, Cemitério Maldi-
to ganhou sua primeira 
adaptação para os cine-
mas em 1989, com di-
reção de Mary Lambert. 
Se visto hoje pela nova 
geração, o então clássico 
pode ganhar adjetivos 
como trash e bizarro. 
Eram outros tempos – e 
orçamentos. O remake 
dirigido pela dupla Kevin 
Kölsch e Dennis Wid-
myer, que chega aos ci-
nemas, é mais sério e 
deve agradar os fãs mais 
exigentes do gênero. 

O tempo não foi ge-
neroso com o Cemitério 
Maldito e é justamente 
por este (mau) envelhe-
cimento que o remake 
dirigido pela dupla Kevin 
Kölsch e Dennis Wid-
myer vem bem a calhar. 
Embora sejam desconhe-
cidos da maior parte do 
público, os diretores não 
são novatos no terror e 
adaptaram com louvor o 
roteiro de Jeff Buhler, o 
mesmo de Maligno. 

Embora o novo Cemi-
tério Maldito seja um fil-
me de estúdio que ainda 

se escora em um clássico, 
a dupla fez o possível 
para não torná-lo um 
remake quadro a quadro 
do original, criando bons 
momentos de sustos nada 
previsíveis, um visual 
sombrio muito bem foto-
grafado por Laurie Rose 
(Operação Overlord) e 
seguindo rumos diferen-
tes do filme de 1989.

Zumbi
Na trama, a família 

Creed se muda para uma 
nova casa localizada nos 
arredores de um antigo 
cemitério para animais 
de estimação. O que 
eles não sabem é que 
o local é uma barreira 
entre dois mundos, que 
será ultrapassada pelo 
pai Louis (Jason Clarke, 
de A Maldição da Casa 
Winchester), após ouvir 
histórias do vizinho Jud 
Crandall (John Lithgow, 
de Síndrome de Caim), 
causando um horror ini-
maginável que os fará re-
pensar se, às vezes, não é 
melhor estar morto.

O desenvolvimento 
nada apressado do laço 
entre Louis e a filha Ellie 
(Jeté Laurence, de Bone-
co de Neve) faz com que 
sua morte seja bastante 

dolorosa (ao contrário 
do filme original) e sua 
volta como uma zumbi 
assassina é mais inte-
ressante, embora ainda 
seja perceptível a “satis-
fação” de Ellie ao matar 
suas vítimas. É divertido 
sem passar do tom.

Este novo longa não 
poupa o espectador do 
sangue, mas também não 
vá esperando uma carnifi-

cina. O Cemitério Maldito 
de 2019 é uma adaptação 
que não inova na forma 
com que conta sua his-
tória, mas revigora uma 
obra lembrada por muitos 
por meio do filme de 30 
anos atrás e é bastante 
eficiente naquilo que se 
propõe: assustar, divertir 
e apresentar Stephen King 
para uma nova geração. 
(Angelo Cordeiro)

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

CINEMA

POKÉMON DETETIVE PIKACHU
Lançamento  -  Animação / Família  -  Classificação: consultar  -  105 minutos
LEGENDADO
Polo Shopping Somente na Segunda (13):   20h25
DUBLADO Polo Shopping Quinta (9),  Sexta (10),  Terça (14)  e  Quarta 
(15):   15h10  /  17h50  /  20h25 Sábado (11)  e  Domingo (12):   13h40  /  
15h10  /  17h50  /  20h25 Segunda (13):   15h10  /  17h50
.....................................................................................................................
CEMITÉRIO MALDITO Lançamento  -  Suspense / Terror  -  Classificação 
16 anos  -  101 minutos 
LEGENDADO
Polo Shopping Somente na Sexta (10),  Domingo (12)  e  Quarta (15):   19h30
DUBLADO Polo Shopping
Sexta (10),  Domingo (12)  e  Quarta (15):   17h25  /  22h00
Quinta (9),  Sábado (11),  Segunda (13)  e  Terça (14):   17h25  /  19h30  /  
22h00
.....................................................................................................................
UGLYDOLLS
Pré-estreia  -  Animação / Família  -  Classificação livre  -  88 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá Pré-estreias neste  Sábado (11)  e  Domingo (12):   14h30
.....................................................................................................................
MINHA OBRA PRIMA
Reprise da sessão Terça Cult*  -  Comédia  -  Classificação 14 anos  - 101 
minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá Sábado (11):   13h45 *Para esta sessão” -  ingresso único 
R$ 10,00
.....................................................................................................................
TRÊS FACES
Sessão do Cineclube Indaiatuba com debate após a sessão*  -  Drama  -  Clas-

sificação 14 anos  - 100 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá Terça (14):   19h40 *Para a sessão “Cineclube Indaiatuba” 
-  ingresso único R$ 10,00
.....................................................................................................................
VINGADORES:  ULTIMATO
3ª semana  -  Aventura / Ação / Ficção  -  Classificação 12 anos  -  182 
minutos aproximadamente
LEGENDADO
Shopping Jaraguá Quinta (9)  a  Quarta (15):   17h45 [TC]  /  21h35 [TC]
Polo Shopping Quinta (9)  a  Quarta (15):   15h40  /  20h50
DUBLADO
Shopping Jaraguá Quinta (9),  Sexta (10),  Segunda (13),  Terça (14)  e  
Quarta (15):   15h30  /  16h50  /  19h20  /  20h45 Sábado (11)  e  Domingo 
(12):   14h00 [TC]  /  15h30  /  16h50  /  19h20  /  20h45
Polo Shopping
Quinta (9),  Sexta (10),  Segunda (13),  Terça (14)  e  Quarta (15):   16h50  
/  21h20
Sábado (11)  e  Domingo (12):   14h00  /  16h50  /  21h20
3D - DUBLADO
Polo Shopping Quinta (9)  a  Quarta (15):   14h40  /  19h55
.....................................................................................................................
DE PERNAS PRO AR 3
5ª semana  -  Comédia  -  Classificação 14 anos  -  109 minutos
NACIONAL
Polo Shopping Quinta (9)  a  Quarta (15):   18h45
.....................................................................................................................
SUPERAÇÃO - O MILAGRE DA FÉ
5ª semana  -  Drama  -  Classificação 10 anos  -  116 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá  -  atenção especial aos horários deste filme no Jaraguá
Quinta (9)  e  Terça (14):   somente  16h00
Sexta (10),  Sábado (11),  Domingo (12),  Segunda (13)  e  Quarta (15):   
16h00  /  18h40  /  21h15
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Premiação reuniu comissão julgadora e Deise Clotildes Barnabé, da Fundação Pró-Memória

ELIANDRO FIGUEIRA - RIC/PMI

FÁBIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br

Clarinetista de Juiz de Fora (MG) garantiu prêmio; final contou com show de Gilson Brito e Harrison Santos

Caetano Brasil vence 18º Prêmio Nabor

O clarinetista Ca-
etano Emanuel 
Brasil, de Juiz 

de Fora (MG), foi o 
vencedor do 18º Prêmio 
Nabor Pires Camargo, 
realizado no último dia 
6, na Sala Acrísio de 
Camargo, no Centro 
Integrado de Apoio à 
Educação (Ciaei). Ao 
todo, 37 músicos se ins-
creveram no concurso e 
dez foram selecionados 
para a audição final.  

Caetano garantiu o 
prêmio de R$ 8 mil. O 
segundo colocado foi 
o violinista Marcelo da 
Silva Fonseca, de Salva-
dor (BA), que levou R$ 
6 mil. Na sequência, os 
premiados foram o vio-
lonista Waldir Barbosa 
da Silva Júnior, de São 
Paulo, o bandolinista 
Rafael Mitsuru Yasuda, 
de Campinas, e o cava-

quinista paulistano Lucas 
Nahun Arantes, que fica-
ram com a terceira (R$ 5 
mil), quarta (R$ 4 mil) e 
quinta (R$ 2 mil) colo-
cações, respectivamente. 

A apresentação ficou 

por conta de João Tomás 
do Amaral, produtor e 
apresentador do Pro-
grama Chorinho Brasil, 
da Rede Boa Nova de 
Rádio. Além da audi-
ção dos dez finalistas, o 

evento contou com apre-
sentação do violonista 
Gilson Brito, vencedor 
da última edição do prê-
mio, com participação 
do saxofonista e flautista 
Harrison Santos.

Comissão
A comissão julgadora 

foi formada por Eduardo 
Santhana, Sérgio K. Au-
gusto, Marcelo Antunes 
Martins, Kiko Zamarian 
e Mário Albanese. Edu-
ardo Santhana é bacha-
rel em violão erudito e 
educação artística com 
habilitação em música, 
cantor e compositor com 
músicas gravadas por 
Lucinha Lins, Ronnie 
Von, Ivan Lins, Leila 
Pinheiro, João Carlos 
Martins, entre outros. 
Também foi vencedor 
dos principais Festivais 
Nacionais de MPB. 

Sergio K. Augusto 
é cantor, compositor e 
produtor multimídia, 
com mais de 30 anos de 
experiência no mercado. 
É criador e administra-
dor do site Festivais do 
Brasil. Marcelo Antunes 
Martins é compositor, 
arranjador e dedica-se à 
pesquisa e interpretação 

da história da música 
brasileira, trabalho que 
resultou em registro 
fonográfico e edição de 
partituras, pela Grava-
dora Eldorado e pela 
editora Arlequim. No 
papel de arranjador e 
regente realizou shows 
e gravações com artis-
tas como Domingui-
nhos, Lenine, Heraldo 
do Monte e Lobão. 

Kiko Zamar ian  é 
cantor e compositor. 
Cursou música na facul-
dade de Ribeirão Preto, 
tem dois CDs gravados 
e está  preparando o 
terceiro. Foi jurado em 
grandes festivais de 
MPB por todo Brasil. 
Músico por definição e 
berço, Mário Albanese 
também é advogado, 
professor, jornalista, 
comunicador de rádio e 
televisão e compositor. 
É titular catedrático da 
Academia Internacio-
nal de Música. 



Segunda Noite do Maio Musical no CIAEI, com apresentação da Corporação 
Musical Villa-Lobos, e do Barítono Willian Donizetti

O Polo Shopping de Indaiatuba, realizou na noite do dia 04/05 o Show em home-
nagem ao Dia das Mães, com o excelente grupo musical ABBA Magestat. Com 
um grandioso público presente, o evento foi um enorme sucesso. Parabéns !

Sérgio, Eliana, Shirley e Hildebrando o Presidente do Clube 9 de Julho, no 
maravilhoso almoço no Clube 9 no dia 01/05, com a tradicional Costela de 
Chão com diversas opções de buffet

Tuca e Renata no Grenelle Gastro Pub
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As vezes me pego pensando nos de-
sígnios de Deus, e ainda me assusto 
com o que acontece,hoje perdi um 
amigo muito querido, não tínhamos 
uma grande convivência, mas tínha-
mos o amor de amigos eternos, e me 
pego pensando, porque será que o 
altíssimo me deixou viver depois de 
todas as provações que passei, e to-
dos são testemunhas que não foram 
poucas, e levar desta vida um rapaz 
no auge de seus 35 anos, com uma 
promessa de vida linda pela frente, 
é triste pensar nisto, mas são os de-
sígnios de Deus, e temos de aceitá-
-los, adeus Charles Daniel, você vai 
fazer muita falta neste mundo, para 
todos os seus familiares e amigo!

Felicidades às Mamães, é o que deseja a equipe da Nato Auto Escola!!

Johnson e Edenira colaboradores na Farma Lupa, sempre prontos para 
atenderem os clientes com todo carinho.

Os Palmeirenses Attílio Zalla da Apollo Solutions, 
Kondo e Dr. Wilson ao terminar a caminhada de 
155 km do Cebreiro à catedral de Santiago de 
Compostela na Espanha



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

Hoje a coluna do chef traz mais uma receita ótima para 
os seus domingos. Mas, ela deve ser iniciada no sábado, ou 
seja, é um programa culinário para o seu final de semana. 
A receita é um Arroz de Cordeiro, saborosa, que vai deixar 
todos com água na boca!

Segue a receita:

Ingredientes

• 1kg de carne de cordeiro, pode ser paleta, sem osso
• 1 cenoura pequena
• 1 galho de salsão grande
• 1 alho poró médio
• 6 galhos de salsinha
• 250ml de azeite
• 20g de sal
• 1 pimenta dedo de moça sem sementes
• 100ml de shoyo
• 500ml de vinho branco
• 2 xícaras de sal de arroz
• 1 cenoura cozida picada em cubos pequenos (reserve)

Modo de preparo: 
Pique a cebola, o salsão, o alho poró, a pimenta e a salsinha. 

Coloque tudo na panela, junto da carne, cubra com azeite, o sal, 
o shoyo e o vinho , mexa bem e deixe marinar por 24 horas;

Leve ao fogo baixo até a carne ficar macia. Reserve o cor-
deiro e bata todos os outros ingredientes no liquidificador. Coe 
o caldo e utilize para preparar o arroz, se precisar coloque mais 
água. Desafie o cordeiro e junte ele ao arroz, salpique as cenouras 
cozidas picadinhas e salsinha para decorar. Sirva imediatamente.

Buon Apetitto !!!

Michelle Simone, proprietária da Autochek 
Vistorias, sempre muito simpática e feliz 
para atender seus clientes com muito 
profissionalismo!! Agende já sua vistoria.

Felipe e Gabriel da Indaiá Pescados de-
sejam à todas mamães , em especial a 
Rita Meschiari um grande beijo e um lindo 
Dia das Mães. E avisam que a loja esta 
com um delicioso salmão sem pele.
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A equipe da Imobiliária Z10 Sônia, Mirian, Márcio Kátia Antônio e Murilo, Bruna, 
Gil, Jan, Lia e Vivian desejam um Feliz Dia das Mães à todas às Mamães!!

Clientes do Jornal super felizes pelo mimo do Jornal Mais Expressão, os 
deliciosos bolos da Bolo da Madre. A Tatiana da Auto Escola Nato  e o 
Caio da Oral Sin que fez aniversário dia 07/05.

Nós da Imobiliária Chido desejamos à todas às Mães, um Feliz Dia das Mães!!

Deus não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, então criou 
as Mães. A equipe da Conceição Água e Gás deseja a vocês um Feliz Dia 
das Mães! Em especial para a Maria e Vanda!

Ronaldo e Maristela Cavallari e Ana Maria e Luiz 
Genari, na pizzaria Torrelaguna que fica em Itaici.
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A Nova Loja / Coleção Magnólia
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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 sucesso com seu bom 
gosto e profissionalismo. Tecidos nobres e o que há de 
mais moderno no mercado. Av. Itororó, 704 – Fones: 
(19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. (Atendimento no 
anúncio abaixo). Você vai adorar e seu bolso também!

A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a 
Coleção Center Noivas/Magnólia. Tecidos nobres 
com incríveis detalhes em renda, pedrarias e trans-
parência. Caimento impecável e com uma bele-
za deslumbrante. Para quem vai se casar, precisa 
conferir esta coleção que está um arraso. E para 
as madrinhas, uma nova coleção Moda Festa com 
as últimas tendências em cores e modelos diferen-
ciados (venda e aluguel). Demais. WhattsApp (19) 
99540-8836 / (19) 3875-1760.

No Dia das Mãe faça bonito! Sua melhor opção é 
levá-la no Quintal da Vó, com pratos de dar água 
na boca para todos os gostos, além de uma cerve-
ja geladinha para vocês comemorarem juntos. Al-
moço aos sábados e domingos a partir das 11h30. 
Av. Pres. Vargas, 1100 - atras do The Hops.

Casamento de 
Jéssica Priscila. 
É a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

Osias no Cintra Restaurante

Adilson e Luiz Eduardo almoçando essa semana no 
restaurante Kostela do Japonês.

Na hora de estruturar a sua casa, conte com a Mr. Roof - 
Estruturas e Telhas em Aço Galvanizado. Além oferecer 
resistência e durabilidade, de valorizar seu imóvel e ser 
67% mais leve, o aço galvanizado oferece uma vantagem 
a mais: agilidade na montagem. Entre em contato e 
conheça as facilidades! Fone: (19) 3801-1094. Estrada 
Municipal do Sapezal, 1038 – Indaiatuba /SP

Vinicius e Filipe com Bart para vacinação na Clínica Bicho 
Amigo.

Erasmo e João saboreando a fantástica costela do 
Kostela do Japonês.

Como o Grenelle não abre aos domingos, o chef 
preparou uma sugestão especial para você levar sua 
mãe no sábado. Afinal, elas merecem comemorar 
muito bem. O menu especial estará disponível no 
almoço e jantar, por apenas R$79. Lembrando que 
o cardápio tem opções para todos os gostos! Pratos 
com massa fresca, risotos, parmegianas, opções ve-
getarianas, hambúrgueres e muito mais! 

Mr. Roof    

Bar do Alemão

Quintal da Vó

Grenelle Gastro Pub

Dê um presente super especial para sua mãe no almoço 
do Bar do Alemão. Saboreie os pratos tradicionais 
do restaurante. Ela vai adorar! Av. Coronel Antônio 
Estanislau do Amaral, 630. Fone: (19) 3328-0610
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A linda noivinha Jaque Barbieri se casou no dia 27/04 e Tiago 
Costa  nosso cabeleireiro das noivas foi o responsável por 
parte da realização desse sonho. O Mais Expressão deseja 
muitas felicidades.

A Clean Pet e o Nick o pet da Adriana, desejam a todas as 
mamães , um Feliz dia das mães.

Clientes e amigos da Aquamarine IBIRA em visita ao Termas de Ibirá para conhecer o balneário e a fonte.

Peterson, Camila e Rafael da Sonholar desejam a 
todas as Mamães um Feliz dia das Mães e aproveitem 
para dar uma passada na loja e presentear sua mãe 
com uma linda poltrona ou um colchão , que estão 
com ótimos preços.

Barbieri, Dulce e Belinha com Eva Maria no desfile em 
comemoração aos dia das Mães que aconteceu no dia 
08/05. O Mais Expressão deseja a todas as mamães um 
Feliz dia das Mães.

No dia 09/05 chegou em Indaiatuba o Buick Mall , um empreendimento que conta com 30 lojas. Nas fotos Juliana Buick, Raphael 
Buick e José Buick proprietários, com a equipe Buick. Parabéns o Mais Expressão deseja muito sucesso , sejam muito bem vindos.

Melzi diretor do Hospital Care, Girotto Júnior e Girotto proprietários 
do Centro Médico São Camilo, Renan diretor  financeiro do Vera 
Cruz e Erickson Diretor Geral do Vera Cruz, na comemoração 
dessa forte parceria entre HVC e Centro médico São Camilo. O 
Mais Expressão deseja muito sucesso sempre.
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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.

gourmet, aquecimento solar e ar condicionado, 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 am-
pla 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$ 3.800,00 + COND + 
IPTU.

CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² AC. 105 
m² - 3 dormitórios (1 suíte com armário), sala para 
2 ambientes, cozinha com armários planejados, wc 
social, quintal com churrasqueira e garagem para 2 
autos. Condomínio com área de lazer completa e por-
taria 24 horas. R$ 2.500,00 + COND +IPTU.

VENDA

TE05740 - HELVÉTIA PARK I - AT. 490 m² - Excelente 
terreno residencial plano em condomínio! Área de la-
zer com salão de festas, churrasqueira e academia. R$ 
500.000,00

AP04477 - VILA DAS PRAÇAS - AU. 60 m² - 2 dormi-
tórios, sala para 2 ambientes, WC social, cozinha pla-
nejada com cooktop e forno, lavanderia planejada e 
uma vaga de garagem coberta. Condomínio com pisci-
na, churrasqueira, salão de festas, bicicletário e play-
ground. R$ 250.000,00.

AP04341 -   TORRES DA LIBERDADE - AU. 83 m² - 2 dor-
mitórios planejados (1 suíte), sala ampliada, cozinha 
planejada, lavanderia planejada, wc social, varanda 
integrada à sala, 3 aparelhos de ar condicionado ins-
talados e 2 vagas de garagem cobertas. R$ 530.000,00.

CA07655 – MONTE CARLO - AT. 100 m² AC. 63 m² 
- 2 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha americana pla-
nejada, 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 jantar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia, churrasqueira, piscina e gara-
gem para 6 autos. R$ 1.150.000,00. Aceita permuta 
por chácara em Terras de Itaici.

CA08225 - JARDIM ADRIANA - AT. 125 m² AC. 176 
m² - 4 dormitórios (2 suítes), sala, copa, cozinha pla-
nejada, área de churrasqueira com banheiro, lavabo, 
lavanderia e garagem para 2 autos com portão ele-
trônico. 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 con-
dicionado, WC social, Sala, Cozinha tipo americana 
com moveis planejados, Lavanderia, Churrasqueira, 
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, lavande-
ria, excelente oportunidade, custo x benefício, tanto 
para moradia ou comércio, ótima localização, próxi-
mo ao centro, parque ecológico, supermercado, far-
mácia e bancos, próximo a todos os serviços essen-
ciais locomoção pode ser feito a pé, localizado, poupa 
tempo e supermercado a 700m², parque ecológico. 
R$ 350.000,00.

LOCAÇÃO

AP04490 - EXCELENTE APARTAMENTO COM LOCA-
LIZAÇÃO PRIVILEGIADA - EDIFÍCIO TUIUTI - AU 70 
m² - 02 dormitórios com armários sendo 01 suíte, 
WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, co-
zinha planejada, lavanderia com armários, 01 vaga 
de garagem coberta. PACOTE R$ 1.800,00.

AP04110 - JATOBÁ - -AU 120m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet e ar condicionado (todos 
com armários), WC social, sala ampla dois ambien-
tes, lavabo, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem para 02 autos. Condomínio com infra de 
lazer completa. R$ 2.500,00 +COND. + IPTU.

CA08293 - Casa para Locação - Jardim Morada do 
Sol - AT 125 m², AC 90 m², 02 Dormitórios, Sala, Co-
zinha, WC Social, Área de Serviço e Garagem Fecha-
da P/ 02 Autos Cobertos.R$ 1200,00 + IPTU

CA03058 - MORADAS DE ITAICI - AT. 70 m² - 02 dor-
mitórios (1 com armário)., WC social, sala, cozinha 
c/ armário, lavanderia, quintal, garagem p/ 02 au-
tos. R$ 1.200,00 + IPTU + COND.

AP01715 - FELICITÁ - AU 84m² - 03 dormitórios sen-
do 01 suíte, todas com armários e cama, WC social, 
sala 02 ambientes completa, cozinha planejada, la-
vanderia, sacada gourmet, garagem para 02 autos. 
**Apartamento mobiliado**R$ 2.300,00 + condo-
mínio + IPTU.

CA08270- VISTA VERDE - AT.150m² AC.160m²- 03 
Dormitórios com armários e terraço, sendo 01 sui-
te com closet, lavabo, wc social, sla, cozinha ame-
ricana com armários, cook top, lavanderia, espaço 

AP04489 - Apartamento no Centro - AU 80m², 02 Dormitórios 
(01 Suíte), WC Social, Sala de Estar, Sala de Jantar, Lavanderia, 
Cozinha e Garagem P/ 01 Auto Coberta. R$ 1.500,00 já incluso 
o condomínio. 

AP03691   - TORRES DA LIBERDADE - AU. 83 m² - 3 dormitórios 
com armários sendo (1 suíte), sala para 2 ambientes, cozinha pla-
nejada, 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 dormi-
tórios (1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, WC social e garagem 
para 1 auto. R$ 1.500,00 + IPTU.

CA08294 – VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150 m² AC 156 m² - lindo 
sobrado com 03 dormitórios (sendo 01 suíte) 2 com armários, WC so-
cial, sala 02 ambientes ampla, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
quintal, garagem para 02 autos. R$ 630.000,00 estuda proposta.

CA08279 - AT 150,00 - AC 115,00 - Jardim dos Impérios - Condo-
mínio Vila de Ytu - Casa Térrea com 3 dormitórios sendo 1 suite, 
WC Social, Sala 2 ambientes, Cozinha tipo americana, lavande-
ria, 1 vaga garagem coberta e 1 vaga descoberta, Lazer completo. 
R$ 430.000,00, aceita permuta por apartamento. R$ 430.000,00.

CA08286 - RESIDENCIAL MARIA DULCE - AT 300m². AC 190m², 
03 Suíte (01 Máster C/Closet, 02 Lavatórios e Revestimento em 
Branco Carrara), Sala de Estar e Sala de Jantar C/ Pé Direito Alto,  
Cozinha Americana com Ilha, Armários Planejados e Mesa, Lavabo, 
Jardim de Inverno, Lavanderia, Paisagismo Espaço Gourmet com 
Churrasqueira C/ Coifa de Inox e Armários, Todos Lavatórios Com 
Cuba Esculpida, Fachada em Pele de Vidro, Iluminação em Led, 
Preparada p/ Ar Condicionado e Vaga p/ 02 Autos Cobertos e 02 
Descobertos. R$ 920.000,00.
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COND.VISTA VERDE 
-CC00067

3 SUÍTES, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SER-
VIÇO, ÁREA GOURMET.3 

VAGAS
R$ 690.000,00

COND.PARK AVENIDA-
-CC00093 4 DORMITÓ-
RIOS,02 SUÍTES, SALA 

EM 3 AMBIENTES, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SER-

VIÇO,3 VAGAS
R$ 1.500.000,00

VENDA CHÁCARAS   

RECANTO CAMPESTRE 
-VIRACOPOS CH00328

EXCELENTE CHÁCARA 
COM 3 DORMITÓRIOS 

SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO, EDÍCULA,5 
VAGAS  R$ 560.000,00

LAGOS DO SHANADÚ- 
CH00324  EXCELENTE 
SOBRADO COM 3 SUÍ-
TES,1 COM CLOSET, 
SALA, COZINHA, WC, 

LAVABO, DESPENSA, 4 
VAGAS. R$ 1.010.000,00

TERRAS DE ITAICI- CH 
00331

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

TES, COZINHA, WC, PIS-
CINA, 3 VAGAS.
R$ 1.350.000,00

SITIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, RE-

PRESA 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. 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

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 
COZINHA, ÁREA DE SER-
VIÇO,  03 WC, 04 VAGAS 

R$ 550.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SEN-
DO 01 SUITE,   02 SALA, 
COZINHA, COPA,  ÁREA 
DE SERVIÇO,  03 WC, 05 
VAGAS, PISCINA, CHUR-

RASQUEIRA.
R$ 450.000,00

COND. FLAMBOYANT – 
CC 00052  03 DORMITO-
RIOS, SENDO 1 SUITE, 
02 SALAS, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET R$ 
385.000,000

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC 00074

 02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

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

COND.PARQUE REAL – 
CC 00053

 03 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL 
-CA03111

3 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUÍTE, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET. 2 
VAGAS

R$ 435.000,00

COND.VISTA VERDE – 
CC 00069

 03 DORMITORIOS, SEN-
DO 1 SUITE, SALA 2 AM-
BIENTES, COZINHA, WC, 

CHURRASQUEIRA, 02 
VAGAS

R$ 490.000,000

COND.VISTA VERDE – 
CC 00058

3 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUÍTE, SALA, COZINHA, 

WC, LAVABO, ÁREA DE 
SERVIÇO, ÁREA GOUR-

MET.2 VAGAS
R$ 5000.000,00

COND.VISTA VERDE- 
CC0068

3 SUÍTES, WC, SALA, 
COZINHA, ÁREA GOUR-
MET, GARAGEM PARA 
2 CARROS.2 VAGAS R$ 

540.000,00

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

SERVIÇO.3 VAGAS
R$ 570.000,00

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO,01 VAGA. R$ 
150.000,000 + R$ 40,00 

(CONDOMINIO) 

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO R$ 160.000,000  

JD. COLIBRIS – AP 00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC,01 VAGA.

R$ 175.000,000 + R$ 200,00 
(CONDOMINIO)

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, 

COZINHA E BANHEIRO, 01 
VAGA

R$ 175.000,000 + R$ 313,00 
(CONDOMINIO) + R$ 54,00 

(IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, 
COZINHA E BANHEIRO 

(MOBILIADA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 

01 PLANEJADO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO,01 VAGA CO-

BERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 
(CONDOMINIO) + R$ 50,00 

(IPTU)

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000

JD. MONTE VERDE – AP 
00870

02 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA 2 AMBIEN-

TES, COZINHA, WC,01 
VAGA

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

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

VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA –
 AP 00867 02 DORMITÓ-

RIOS, SALA 2 AMBIENTES, 
COZINHA, ÁREA DE SER-

VIÇO WC,01 VAGA
R$ 290.000,000

VENDA CASAS  
 

JD. COLIBRIS – CA 03003
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, ÁREA DE SER-

VIÇO, WC,02 VAGAS
R$ 210.000,00

JD. CALIFORNIA – CA0 
3131

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, ÁREA DE SER-
VIÇO, WC,02 VAGAS EDI-
CULA 01 QUARTO COM 

WC.
R$ 180.000,00

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

GAS DE GARAGEM.
R$ 265.000,00

CASA COMERCIAL- CEN-
TRO-CA02773 04 DORMITO-
RIOS SENDO (03 SUITES), 
03 SALAS,ESCRITORIO, 
RECEPÇÃO, COPA, CO-

ZINHA, 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 (INCLU-

SO ÁGUA E IPTU)

ITAICI—ED.AZALÉIA 
-AP00934

03 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 1 BANHEIRO, E 1 VAGA 
COBERTA  R$ 1.100,00 COM 

TUDO INCLUSO

CIDADE NOVA – AP 00925
03 DORMITÓRIOS SENDO 

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

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

JD. SANTA CRUZ – AP 
00924

KITNET COM QUARTO, 
COZINHA E BANHEIRO

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

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.000,00 + R$ 420,00 

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

CENTRO ED. YPE – AP 
00896

01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 

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

JD. COLIBRIS – AP 00883
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA PLANEJADA, 

WC, 01 VAGA R$ 1.000,00 
(INCLUSO CONDOMINIO 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 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 1 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, 

COZINHA, WC, VARANDA, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 

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

(CONDOMINIO)

CECAP – ED..GRAND VIL-
LE  AP 00937 03 DORMI-

TÓRIOS, SENDO 1 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, 

COZINHA, WC, VARANDA, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 

VAGAS
R$ 1.350,00 + R $280,00 

(CONDOMINIO)

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO,  
ÁREA DE SERVIÇO, 01 

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

MINIO) + 154,00 IPTU

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 ADAP-

TADO
R$ 900,00 (INCLUSO IPTU)

JD. MORADA DO SOL - 
SL 00364 50 M² + 2 WC

R$ 950,00 (IPTU INCLUSO)

JD. COLIBRIS - SL 00362
120 M² R$ 2.000,00 + R$ 

100,00 (IPTU)

CENTRO - SL 00365
90 M² ,02 WC, 

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

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

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIA-
RIOS, COZINHA, ESCRI-
TÓRIO E VAGA PARA 10 

CARROS
R$ 6.000,00 + R$ 240,00 

(CONDOMINIO)

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLU-
SO)

EXCELENTE GALPÃO
VITÓRIA MARTINI - GL 

00042
 380 M² DE CONSTRU-
ÇÃO, 5 WC SENDO 01 

ADAPTADO PARA CADEI-
RANTE, COZINHA E AM-
PLO ESTACIONAMENTO 

R$ 6.000,00 

CAMPO BONITO - SL 
00363

140 M² ,02 WC
R$ 2.000,00 +R$ 

140,00(IPTU)
EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 

00044
5.000 M², ESCRITÓRIO, 
REFEITÓRIO, WC, VES-

TIÁRIO.
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 DORMITÓ-
RIO, SALA, COZINHA, 
WC, 01 VAGA COBER-
TA R$ 650,00 + R$ 50,00 

(IPTU)

JD. MORADA DO SOL – 
CA 03108 01 DORMITÓ-

RIO, COZINHA, ÁREA DE 
SERVIÇO, WC, 01 VAGA

R$ 600,00 (IPTU INCLUSO)

JD. AMERICA – CA03125
01 DORMITÓRIO, COZI-
NHA, ÁREA DE SERVI-

ÇO, WC R$ 800,00+ 40,00 
(IPTU)

CENTRO-CA03114
02 DORMITORIO, SALA, 
COZINHA, 01 VAGA DE 
GARAGEM  R$1.350,00( 

INCLUSO IPTU)

JARDIM PRIMAVERA – 
CA 00000 03 DORMITÓRIO, 

SENDO 1 SUITE, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, 02 VAGA CO-

BERTA
R$ 1.500,00 ( INCLUSO 

IPTU)

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

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

GARAGEM
R$ 1.300,00 (IPTU INCLU-

SO)

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

WC, ÁREA GOURMET, 02 
VAGAS.

R$ 1.900,00 + R$ 
322,00(CONDOMINO) + R$ 

57,00 (IPTU)

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

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

ITAICI COND. VISTA VER-
DE – CC 00086 SOBRADO 
- 03 DORMITÓRIOS COM 

SUITES, SALA, COZINHA, 
LAVABO, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO, CHURRASQUEI-
RA, PISCINA, ÁREA DE 

LAZER 
R$ 3.000,00 + R$ 214,00 

(CONDOMINIO) + R$ 144,00 
(IPTU)

ITAICI COND. VILLAGIO –
 CC 00071 SOBRADO - 03 
DORMITÓRIOS COM SUI-

TES, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA GOURMET, 

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

ITAICI COND. MOSTEIRO –
 CA 03098 04 DORMITÓ-

RIOS, 03 SUITES, AMPLA 
SALA, COZINHA, 5 WC, 
CHURRASQUEIRA, 04 

VAGAS.
R$ 5.000,00 + R$ 465,00 

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

VILA COSTA E SILVA – 
CA 03099 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, WC, 
QUINTAL, GARAGEM 

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

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

ÁREA DE SERVIÇO, QUIN-
TAL, GARAGEM COBERTA

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

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

MITÓRIOS, SENDO 01 COM 
SUITE,  2 SALA, COZINHA, 

EDICULA, ÁREA GOUR-
MET COM CHURRASQUEI-
RA. SALÃO 100  M² 02 WC 

R$ 4.300

CASA COMERCIAL-CEN-
TRO CA03119 04 SALAS 
SENDO 1 SUITE, RECEP-
ÇÃO, COZINHA, AREA DE 

SERVIÇO, 3 WC, 08 VAGAS 
DE GARAGEM.

R$ 2.500
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VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$310 MIL – 3dorms, sala, 
coz, 2 wc, lavanderia, garagem coberta para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, 1 vaga de garagem, moveis planejados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms, ( 1 
planejado), sala, coz planejada, wc, garagem
AP.566 – PRAIA GRANDE – GUILHERMINA – 
R$150 MIL – dorm, sala, coz, wc, 1 vaga de garagem 
comunitária.

TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
Lançamento 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. 

CA03731 – CASA – JD MORADA DO SOL - 01 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. A/C 70m², 
A/T 125m² – R$ 180.000,00

TR01066 – TERRENO – CONDOMINIO JD. PIEMONTE – 
Terreno plano, bem localizado, Área Total de 360,00 mt². 
Estudo aceitar carro, terreno de menor valor como parte do 
pagamento. - R$ 220.000,00

AP00600 – APARTAMENTO – JARDIM ALICE - 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem para 
01 carro. – R$ 200.000,00

LOCAÇÃO – CASAS C/  1,  2 e 3 DORMITÓRIOS
 
PQ.DAS NAÇÕES – R$500,00 – dorm, coz, wc
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc, sem garagem
VL BRIZOLA – R$600,00 – dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem
CECAP – R$600,00 -  dorm, coz, wc
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm, sala, coz, wc, sem 
garagem
CENTRO – R$770,00 -  2 dorms, sala, coz, wc, sem 
garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, wc, 
garagem.
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, lavanderia, quartinho nos fundos, garagem
CENTRO – R$1100,00 – 2dorms, sala, coz, wc, sem 
garagem.
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.

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

CH00242 – CHÁCARA – ALVORADA - 2 Dormitórios, Sala, 
Cozinha, WC, Área de Serviços, Espaço para Churrasqueira, 
forno, garagem. Próximo do trajeto do desvio do pedágio. – 
R$ 450.000,00

CH00235 – CHÁCARA – CONDOMÍNIO SHANADU - 3 dormi-
tórios, 2 salas, 1 banheiro, 2 vagas. Condomínio com 3 lagos, 
campo de futebol, pista de cooper, segurança armada e por-
taria 24 Hrs. A/C 258,75 mt² A/T 5.280,00 mt². Estudo Imóvel 
De Menor Valor Como Parte De Pagamento - R$ 790.000,00

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

IMÓVEIS PARA VENDA

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-   JD ELDORADO - Térrea com 3 dorms 1 suíte, coz, sala, garag  2 autos, wc 
social.  Aceita terreno como parte de pagto.  .....................................................R$ 350.000,00  
CA00002 CIDADE NOVA - Sobrado Comercial com 2 casas e um salão alugado.  .............. 
...............................................................................................................................R$ 950.000,00
CA00018 – VILA HOMERO – 03 dorms, 1 suite, sala 2 amb. Coz, lavanderia, gar. 4 carros, 
2 cobertos. ............................................................................................................R$ 530.000,00
CA00067 – JD AMERICA – P reforma, 03 dorms e demais dep.  ..................R$ 390.000,00
CA0006 – JD SÃO FRANCISCO – sobrado 2 dorms 1 suite, sal,coz, WC port elet, edíc. –  
..........................................................................................R$ 320.000,00 ( ac troca com apto)
CA00012 – JD EUROPA – 03 dorms, 1 suite, PE direito alto, coz. amer., área gourmet, 
amplo quintal, a/s.  ...............................................................................................R$ 545.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00027- VILAGGIO DI ITAICI - Casa com 3 dormitórios sendo uma suíte, sala dois am-
bientes, 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, lavande-
ria e wc social.  .....................................................................................................R$ 385.000,00
CA0059 –JD MONTREAL - 3 dorms, sendo 1 suite fachada com acabamento em pedra 
Portuguesa. Sala de jantar e estar com pe direito alto 02 wcs cozinha planejada Espaco 
gourmet ,gar  para 2 autos sendo 1 coberto. Linda casa.   ...............................R$ 529.000,00
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. Exce-
lente imóvel.  ........................................................................................................R$ 390.000,00

APARTAMENTO

AP00009 – GIOVANNA – Excel. apto em uma loc. Privi., com 3 dorms, sendo 1 suite c/a/e, 
sala 3 amb., cozinha, a/s, despensa,2 vagas de gar. R$ 850.000,00
AP00017 – SOHO – 03 dorms, 1 suite, sala 2 amb. a/s, lavand. 02 vagas.  ..R$ 430.000,00
AP00021 –  VARANDAS DO BOSQUE -  Apto bem conservado e em uma otima localiza-
cao  com 02 dorms, sala, coz, wc, e lavanderia.  ..............................................R$ 260.000,00
AP00020 -  CLAUDIA Apto 02 dorms, sala coz, lavanderia e wc social.Excel. local.  ............ 
...............................................................................................................................R$ 280.000,00
AP00019 – AZALEIA – 03 dorms, sala, coz, WC social, lav, 01 vaga.

CHÁCARAS

CH00016 PQ DAS BANDEIRAS - 1000 mts de ter com const., casa com 4 dorms.  ............ 
...............................................................................................................................R$ 320.000,00
CH00011- RECANTO DAS FLORES - Linda chácara com área de lazer comp., churrasq., 
lago, toda gramada e cercada excel. .................................................................R$ 720.000,00                                                 
CH00012- MOSTEIRO DE ITAICI - Terreno de 2500 m.  ..................R$ 500.000,00 so terra
CH00022- JD ALVORADA- Casa com 2 dorms, sala, coz., wc  e garag. Área de lazer com 
churrasq., forno de pizza e piscina. Poço caipira, água da encanada e esgoto.  ..................... 
...............................................................................................................................R$ 450.000,00
CH00019-JD ALDOVRANDIA- Com peq. casa, com 2 dorms, coz e wc, poço art e caipira, 
toda cercada.  .......................................................................................................R$ 240.000,00
CH00021- RECREIO CAMP. DE VIRACOPOS – 02 dorms, sala, coz, lav, área gourmet  ... 
...............................................................................................................................R$ 450.000,00

TERRENOS

TE00021 JD 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$950.000,00    
TE00041- CENTRO-   593 metros, terreno comercial com casa para demolição.  ................. 
........................................................................................................................... R$ 1.000.000,00
TE00043 - SANTA CRUZ -355 METROS, terreno com casa para demolição. R$ 180.000,00

LOCAÇÃO

CASAS

CA00046 JD ESPLANADA -03 dorms, sendo um suíte com closet, sala 2 ambientes, cozi-
nha, despensa, área de serviço, área gourmet e quarto de empregada, todos com armários 
e box nos wcs. Garagem para 4 carros, sendo 2 cobertos. Excelente localização.  ............... 
........................................................................................................................R$ 3800,00 + Iptu.

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00046 VISTA VERDE- 3 dorms, sendo 1 suíte com closet e terraço, todos com varanda 
e armários, sala para 2 amb, cozinha americana planejada com fogão, lavabo aquecedor e 
ar condicionado. Garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Casa nova.  ................................. 
..........................................................................................................R$ 2800,00 +Cond. + Iptu.
CA00004 JD ESPLENDOR - Sobrado com 5 suítes, sala dois ambientes, escritório, piscina 
e 4 vagas.  ....................................................................................... R$ 8.600,00+ iptu e cond.
CA00018- PARADISO - Lindo sobrado em condomínio, com 3 suítes sendo 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 avaranda-
da.  .................................................................................................................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 GIOVANA - Excelente apto em uma localização privilegiada, 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)
AP00020 EDIFICIO CLAUDIA - 02 dorms, sala coz, lavanderia e wc social.  ........................ 
................................................................................................................ 1500,00 + cond.+IPTU
AP00021 VARANDAS DO BOSQUE -Apto muito bem conservado e em uma otima locali-
zacao  com 02 dorms, sala, coz, wc, e lavanderia.  ................................................................... 
.................................................................. R$1.300,00 + COND.+IPTU excelente localizacao.

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 - Pav. térreo com 349 metros. Mezanino 
com 53.9 metros.  Recepção, refeit., e cozinha,escrit.,estcion.. Pé direito 8 metros.  ............. 
.......................................................................................................................R$ 5.000,00 + Iptu.
GL 00005 - CALDEIRA A|T 3000 – A|C 2000 –  ....................................................................... 
.....................................................................R$ 34.000,00 + COND 2.800,00 = IPTU 1.300,00
GL – 00005 – AMERICAN PARK – A|T 6839.68 – A|C 4442.00 –  ...................R$ 62.000,00
GL -00004 –  CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 1170 –  .......R$ 6.800,00 = IPTU
GL- 00009 – VITORIA MARTINI -  A/T 1000 – A/C 700 –  ....................R$ 10.000,00 + IPTU
GL00018- RECREIO CAMPESTRE DE JÓIA - Área fabril, escritório e estacionamento.  .... 
........................................................................................................................R$ 5.000,00+ Iptu.
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Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 
03 suites com clo-
set, sala, lavabo, 
piscina, churras-
queira, cozinha, 
banhei ro,  gara-
gem pra 02 car-
ros .  A .T108M² . 
+ COND.214,00 
R$689.000,00 F. 
3875-2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 
- 3 dorm.com 01 
suite ,sala , cozi-
nha, a.s, wc, ga-
ragem p/ 02 au-
tos. COND. 214,00 
+  I P T U : 9 0 , 0 0 . 
A.T: 175M²  R$ 
520 .000 ,00 .  F . 
3875-2215
Vi la  Br i zo la  – 
CA02996  Casa 
frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitó-
rio, Wc. Casa fun-
dos – 01 dormitó-
rio, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 
3875-2215
J D .  C O L I B R I S 
-  A P 0 0 8 6 2  0 2 
DORM, SALA , 
COZINHA(PLANE-
JADO), BANHEI-
RO, GARAGEM 
P /01  CARRO . 
COND:200,00 IN-
CLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 
3875-2215
Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa ecônomica do 
terreno e da cons-
trução – consulte-
-nos F.: (19) 98254 

7703  / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms 
no Jd. dos Impe-
rios 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 dor-
ms ( 1st) no Pq. 
Indaia – R$280 mil 
(19) 98254 7703 
CRECI 74.092
Casa de 3 dor-
ms na Vl Maria 
Helena com  At : 
2700m²,para cons-
trutores é possível, 
desmembrar  os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - (19) 
98254 7703 CRECI 
74.
 OPORTUNIDA-
DE! JD.LAGUNA 
EM SALTO-SP. 
Casa de 02 dormi-
tórios, sendo um 
suíte, sala/cozinha 
americana, wc, ga-
ragem p/02 autos 
quintal nos fundos 
em lote de180m2 
+ uma chácara de 
100m2 (SÓ TER-
RENO) no bairro 
pedregulho em In-
daiatuba-SP. tro-
ca-se por casa em 
Indaiatuba de me-
nor ou igual valor. 
Base: R$310.000, 
00. Tel.:(19) 99762-
7997. Corra!
OPORTUNIDADE 
ÚNICA!! JARDIM 
MORADA DO SOL. 
Rua:77, próximo ao 
Parque Ecológico 

de R$210.000,00 
em oferta somen-
te  pa ra  o  mês 
de fevereiro por 
R$195.000,00 03 
dormitórios, suíte, 
garagem, bom aca-
bamento em lote 
de 125m2. Acei-
ta:  R$110.000,00 
de entrada + 90 
x  R $ 1 . 6 5 0 , 0 0 
F.:99762-7997 / 
(19) 3935-3294. 
Corra!
JD.COLIBRIS - 
02 dormitórios (01 
suíte) sala- cozi-
nha –wc social- la-
vanderia, garagem 
p/02 autos. Opor-
tun idade única! 
Em oferta para o 
mês de fevereiro 
de: R$300.000,00 
p o r  a p e n a s : 
R$265.000,00, ou 
terreno no negócio. 
F.:(19) 99762-7997 
/ (19) 3935-3294. 
Corra!
JARDIM ADRIANA 
- Excelente casa 
em dois pavimen-
tos, sendo no pav 
superior: 02 dor-
mitórios (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 por-
tão eletrônico. De 
R$350.000,00 em 
oferta durante o 
mês de fevereiro 
por R$290.000,00. 
Corra! Tel:  (19) 
99762-7997. Acei-
ta apartamento no 
negócio.
OPRTUNIDADE! 
JARDIM ITAMA-
RACÁ - 02 dormi-

tórios (01 suíte) 
wc social ,  sala, 
cozinha, garagem 
com portão ele-
tronico,110m² de 
área construída, 
em lote de 133m² 
documentos em 
ordem para finan-
ciamento. Apenas 
R$255.000,00 acei-
ta terreno e carro. 
F.:(19) 99762-7997 
/ (19) 3935-3294. 
Corra!
Jardim Itamara-
cá Vendo/Troco 
- Casa com 123me-
tros de área contru-
ída, em terreno de 
400 metros, com 3 
dormitórios, sendo 
uma suíte e um WC 
social, sala, cozi-
nha, área de ser-
viço, garagem p/ 3 
carros, todos com 
acabamento em 
piso frio, corredor 
lateral com 1,5 me-
tros 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 Hele-
na, Jardim Aquario, 
Cidade Nova I e II. 
O imóvel encon-
tra-se em perfeito 
estado de conser-
vação, não neces-
sitando de gasto 
com pinturas e ou-
tros serviços. Va-
lor: R$580.000,00. 
Contato direto c/ 
proprietário F.: (19) 
3875-0667. Doc: 
OK
Vendo casa no 
Jardim Oliveira 
Camargo - 5 co-
môdos sala, cozi-
nha, 3 dormitórios, 
2 banheiros e en-
trada para carro. 
Aceito financiamen-
to pela caixa . Va-
lor R$190.000,00. 
F.:(19) 3835-1210 
/ (19) 3834-8020 / 
(19) 98316-2829 
WhatsApp
CASA– VILA FUR-
LAN -  03 dorm.  
sendo 01 suíte, sala 
de estar e jantar, 
coz. planejada, 02 
wc, 01 lavabo, área 
de serviço, chur-
rasqueira e gara-

gem 02 vagas. A/T  
180M² A/C  150M² 
- R$ 390.000,00 
(Aceita Financia-
mento). F.: (19) 
3935-
CASA – JD ESPLA-
NADA - 03 dorm. 
sendo 01 suíte, 01 
WC, 03 sacadas, 
sala de estar, jantar 
e sala de tv, coz. 
planejada, dorm. 
de empregada com 
WC, área gourmet, 
espaço p/ piscina 
com encanamento 
preparado, aque-
cimento solar em 
todos os cômodos e 
garagem coberta 02 
vagas. A/T  360,00 
M²e A/C  270,00 
M² - R$700.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CASA – JD ES-
PLANADA - 3 dor-
mitórios, sendo 1 
suíte com planeja-
dos, Sala, Cozinha 
com Planejados, 1 
WC, área de servi-
ço, Garagem  4 va-
gas sendo 2 cober-
tas. A/C 190,00M² e 
A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORA-
DA DO SOL -  02 
dormitórios, sala, 
cozinha, banhei-
ro, área de serviço 
e garagem 02 va-
gas A/C 125,00M² 
E A/T 125,00M² 
- R$220.000,00. 
F.:(19) 3935-1413
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
Sol - Garagem 2 
carros com portão 
eletronico, sala, 
cozinha, banheiro, 
2 quartos sendo 1 
suíte, parte supe-
rior lavanderia e 
banheiro. Estuda 
troca por terreno 
de menor  va lor 
como forma de pa-
gamento. F.: (19) 
99735-5418. Tratar 
c/ Antonio. Valor: 
R$ 380.000,00
Vendo casa Cond. 
Jd. Park Real – 
Casa nova em fase 
de acabamento: 3 
dormitórios (1 suí-
te), cozinha ame-
ricana planejada, 
espaço gourmet, 

lavabo e banhei-
ro social, sala, la-
vanderia, garagem 
coberta para 2 car-
ros, lazer e portaria 
24h. R$550.000,00. 
Fone: (19) 99164-
1734
Vendo casa - So-
brado Jd. Moacyr 
Arruda – 2 dormitó-
rios com armários, 1 
suíte, ar condiciona-
do, sala de estar 2 
ambientes, lavabo, 
banheiro social, co-
zinha com armários, 
banheiro social, área 
de serviço, chur-
rasqueira com pia, 
aquecimento solar, 
portão eletrônico, 
cerca elétrica e ga-
ragem para 4 car-
ros sendo 2 cober-
tas. R$560.000,00. 
Fone: (19) 99164-
1734
Vendo ou Alugo 
Sobrado Cond. Jd. 
dos Aromas – 3 
dormitórios (1 suí-
te), escritório, sala 3 
ambientes, lavabo, 
churrasqueira, for-
no de pizza, amplo 
quintal, garagem 
para 3 carros e área 
de lazer. R$3.000,00 
+ IPTU + Cond. 
ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-
1734
Casa Jardim Gua-
nabara – Casa nova 
c/ 3 dorms, sendo 
uma suíte, wc so-
cial, cozinha, área 
de serviço, garagem 
coberta para dois, 
piso porcelanato. R$ 
385.000,00 F.: (19) 
991158368
Casa Jardim Es-
plendor - Sobrado 
com 5 suítes, es-
paço gourmet, pis-
cina. Todo planeja-
do. Belíssima. R$ 
2.300.000,00 F.: (19) 
99166-8272
 

CASA -JD. MON-
TE VERDE - 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 acabamen-
to. - 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 bal-
cão planejado, 02 
WC, 02 lavanderias 
(sendo 01 no piso 
superior), churras-
queira e garagem 
02 vagas com por-
tão eletrônico. - 
R$1.400,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
Vendo ou Alugo 
Sobrado Cond. 
Jd. dos Aromas 
– 3 dormitórios (1 
suíte), escritório, 
sala 3 ambientes, 
lavabo, churras-
queira, forno de 
pizza, amplo quin-
tal, 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 dor-
mitórios (1 suíte c/ 
armários embuti-
dos), sala, lavabo, 
cozinha, lavande-
ria, churrasqueira 
e 2 vagas de gara-
gem. R$1.900,00 + 
IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99778-4336

 

Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 
3 dorms no bairro 
chácara do trevo 
R$370 mil - (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092 

J d .  C o l i b r i s - 
AP00862 - 02 dorm, 
sala, cozinha(pla-
nejada), banheiro, 
garagem p/01 car-
ro . cond:200,00 
incluso água R$: 
175.000,00.
Vendo apt no Cen-
tro com 2 dorm. 
+ 1 suíte, todos 
os cômodos com 
armário, garagem 
p/ 2 carros e cozi-
nha planejada. (19) 
99697- 6698
Vendo Apar ta -
mento Ed. Tor-
res da Liberdade 
– 3 dormitórios (1 
suíte), WC social, 
sala, cozinha, la-
vanderia, 2 vagas 
d e  g a r a g e m  e 
home box no sub 
solo. Aceita permu-
ta. R$500.000,00. 
Fone: (19) 99164-
1734
Vende - se Apar-
tamento Cocais 
II - 2 dormitórios, 
banheiro, sala, co-
zinha, lavanderia 
e 1 vaga de ga-
ragem cober ta . 
R $ 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Fone: (19) 99194-
0145
O p o r t u n i d a d e 
Apartamento Jd. 
Tropical – 2 dormi-
tórios sendo 1 suí-
te, sala 2 ambien-
tes, cozinha, lavan-
deria, WC social, 
varanda gourmet e 
1 vaga de garagem. 
R $ 2 4 0 . 0 0 0 , 0 0 
Aceita proposta. 
Fone: (19) 99194-
0145
Apartamento Sala 
Living - Bosqueirão 
Santos-SP - Frente 
prédio na praia F.: 
(13) 99718-5517 / 
(13) 99712-3768 
WhatsApp
 
Vendo ou Alugo 
apartamento no 
condomínio Bos-
que dos Indaiás 
- com 2 dormitórios, 
sala em L, gara-
gem coberta. Valor 
R$190.000,00. F.: 
99416-9250
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Sitio Estrada Mato 
Dentro  - Valor: R$ 
2.500. 000,00 F.: 
(19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Precisa-se de ca-
seiro para serviços 
gerais em sítio na 
estrada de Indaia-
tuba para Monte 
Mor. Boa localida-
de para morar F.: 
(19)99736-7983 ou  
99619-2921 (What-
sApp)
Sítio Em Pieda-
de Sp, 26.000M², 
casa c/ 3 dormitó-
rios, 2 wcs , toda 
avarandada, gra-
mada, pomar, área 
de cultura, bosque, 
água de mina, 1 
tanques com pei-
xes abastecido com 
água por gravidade, 
diversas árvores 
frutíferas, playgrou-
nd , a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual 
ou menor valor. 
Estuda entrada + 
parcelamento. F. 
(19) 99762-7997 / 
3935-3294
CHÁCARA – LA-
GOS DE SHANA-
DU -03 dorm., sala 
de estar, sala de 
jantar ,  cozinha, 
wc, área de servi-
ço e garagem 02 
vagas. Gramada 
e possui piscina. 
A/C 258.78M² e 
A/T 5.280M² - R$ 
790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Chácara - Recanto 
das Flores Linda 
com planta aprova-
da para casa com 
piscina.  Pomar, 
área gourmet, com 
churrasqueira , 2 
wcs, cozinha, dis-
pensa, logo com 
peixes. A/T500m 
A / C  2 0 0 m ²  R $ 
700.000,00. F.: 19 
99115-8368
Vendo Chácara 
2.500m² Colinas 
do Mosteiro - fun-
do para o lago à 100 
metros da portaria. 
F.: (13) 99718-5517 
/ (13) 99712-3768 
WhatsApp

 
Terreno Jardim 
Esplanada  Ót i -
ma topografia! R$ 
245.000,00. F.: (19) 
99115-8368
Terreno Condomínio 
Terracota - Plano boa 
localização 1808m² 
R$ 542.400,00 F.:(19) 
99115-8368

P A R Q U E  S Ã O 
LOURENÇO (ÚNI-
C O  L O T E  N A 
RUA)  150M2 – 
R$1060,00P/ M2 
- ESCRITURADO. 
F.: (19)99762-7997 
/ (19) 3935-3294. 
JARDIM ALICE 
( Ú N I C O  L O T E 
NA RUA) 125M2 
– PLANÍSSIMO – 
R$1.100,00 P/ M2 - 
F.:(19) 99762-7997 
/  (19) 3935-3294
Jardim Piemon-
te - 311m².  Boa 
t o p o g r a f i a  R $ 
160.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Europark Terreno 
Industrial - 1000m² 
ótima topografia R$ 
400.000,00 F.:(19) 
99166-8272
Jardim Bréscia - 
Oportunidade úni-
ca, TERRENO com 
200m2, plano, na 
quadra H, com es-
critura e registro, 
R$165.000,00. Es-
tuda -se proposta. 
F.: (19) 3834-6222 
/ (19) 98394-0038. 
Terreno no Distri-
to Industrial Vitó-
ria 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 par-
celo em 6 vezes 
F.:(19) 97420-5895
Vendo ter reno 
Cond. Jd. Resi-
dencial Veneza 
- 250m². Condo-
mínio com piscina 
adulto e infantil, 
salão de festas, 
play ground e cam-
po. R$180.000,00. 
Fone: (19) 99164-
1734
Vende-se Terre-
no Cond. Jd. dos 
Impérios – 225m². 
R $ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 . 
Fone: (19) 99194-
0145
Terreno Condo-
mínio Santa Clara 
- 463m² Plano R$ 
470.000,00 F.:(19) 
99166-8272
Terreno Comercial 
- Ótima localização 
R $  1 . 0 0 0 , 0 0  o 
met ro .  F . :  (19) 
99721-0395
Terreno Condomí-
nio Jardim Esplen-
dor - 300m² pla-
no R$ 470.000,00 
F. : (19)  991666-
8272
Terreno Condo-
mínio Dona Luci-
la - 379m² ótima 
l oca l i zação  R$ 
292.000,00 F.:(19) 
99721-0395

Terreno Condomí-
nio Jardins do La-
gos - 525m² ótima 
localização F.: (19) 
99721-0395 
Terrenos Condo-
mínio Quintas de 
Terracota - 1200m² 
lote de esquina R$ 
210.000,00 F.: (19) 
99721-0395
Terreno Jardim 
Mantova - 207m² 
boa topografia R$ 
138.000,00 F.: (19) 
997210395
Vendo Terreno - 
com 300m² Jardim 
Esplanada I, exce-
lente localização 
e topografia, a 50 
metros da Av. do 
parque ecoógico 5 
minutos do centro, 
próximo ao Colégio 
Objetivo e o novo 
Sumerbol, Pada-
ria Suiça e Giani-
ni, fácil acesso as 
rodovias. Doc: ok. 
Escriturado e re-
gistro. Contato F.: 
(19) 98288-1728. 
Proprietário. Valor:  
R$ 235.000,00 Mil
Terreno Condomí-
nio Horizontown 
- 450m² F.: (13) 
99718-5517 / (13) 
99712-3768 What-
sApp
 

Vende-se Ponto 
– Jd. Regina - Sa-
lão odontológico - 
40m² mobiliado, 2 
banheiros e gara-
gem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: 
(19) 99778-4336
SALÃO COMER-
CIAL –REC. CAM-
PESTRE JÓIA - 
250m² construídos. 

Cozinha, mezanino, 
lavanderia, 02 WC’s 
sendo 01 adapta-
do p/ cadeirante. - 
R$4.000,00+IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
SALÃO COMER-
CIAL – JD. HU-
BERT – Localiza-
do na marginal 
do Parque ecoló-
gico! São 500m² 
construídos, possui 
mezanino, escritó-
rio e banheiros. - 
R$4.300,00+IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
Vendo Marcenaria 
instalada e fun-
cionando ( vendo 
também somente 
as máquinas) F.: 
(19) 97423-3123
 
Vendo TV PHILCO 
32” Led Slim. Valor 
R$800,00 á vista. 
Tratar c/ Plínio. F.: 
(19) 99358-4500
Cursos de cabelei-
reiro, manicure, ma-
quiagem, depilação 
e barbearia.Informe 
a senha J46 para 
receber desconto 
especial !  Ligue: 
(19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Cursos de cuida-
dor de idoso, aten-
dente de farmácia, 
informática, rotinas 
administrativas e 
logística. Informe a 
senha J46 para re-
ceber desconto es-
pecial! Ligue: (19) 
3318-4441 /Whats 
98965-8498
Vendo sofas 2 e 3 
lugares bom estado 
R$400,00. F.: (19) 
3875-4737 / (19) 
99380-5379

AUXILIAR DE LIMPE-
ZA – Experiência na 
função e disponibilidade 
para trabalhar em escala 
6x1.

ANALISTA DE PRO-
CESSO DE USINA-
GEM - Superior em 
Engenharia Mecânica / 
Produção / Tecnólogo 
em Processos ou Téc-
nico. Experiência em 
programação / prepara-
ção torno CNC e Centro 
de Usinagem. Conhe-
cimento em desenho 
mecânico e metrologia, 
conhecer software So-
lid Edge ou similares. 
Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

ASSISTENTE DE DE-
PARTAMENTO PES-
SOAL – Experiência em 
fechamento de folha de 
pagamento, Residir em 
Indaiatuba.

CONSULTOR (A) CO-
MERCIAL – Experiên-
cia na área de vendas. 
Vivência na área de 
Recursos Humanos. 
Residir em Indaiatuba. 
CNH B. 

ELETRICISTA DE MA-
NUTENÇÃO. Experiên-
cia nas áreas de som e 
iluminação. NR 10. Para 
manutenção industrial e 
predial. 

JARDINEIRO – Experi-
ência na função. Residir 
em Indaiatuba.

MECÃNICO DE MANU-
TENÇÃO – Experiência 
em manutenção de má-
quinas de usinagem. 

MOTORISTA – CNH 
C. Conhecimentos em 
São Paulo. Residir em 
Indaiatuba.

PASSADOR (A) – Resi-
dir em Indaiatuba. Com 
ou sem experiência.

VENDEDOR (A) - Ex-
periência na área de 
vendas no Ramo de ma-
terial para construção. 
Ensino médio completo. 
Conhecimentos com 
Informática. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

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 

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

Ajudante de moto-
rista

Auxiliar de enferma-
gem

Auxiliar de
 jardinagem na 

conservação de vias 
permanentes

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de 
marceneiro

Chapista de
 lanchonete

Copeiro

Empacotador a mão
(PCD)

Encarregado de 
expedição

Enfermeiro

Fisioterapeuta geral

Jardineiro

Marceneiro

Mecânico de manu-
tenção de empilha-

deiras

Mecânico de 
refrigeração

Motorista carreteiro

Motorista de 
caminhão

Operador de 
zincagem

Pedreiro

Pintor industrial

Pizzaiolo

Programador de 
máquinas - 

ferramenta com 
comando numérico

Recepcionista aten-
dente

Serralheiro de alu-
mínio

Soldador

Técnico de enferma-
gem

Técnico de telecomu-
nicações (telefonia)

Técnico em manuten-
ção de equipamentos 

de informática

Torneiro mecânico

Vendedor 

Vendo escrivani-
nha nova sem uso 
R$350,00. F.: (19) 
3875-4737 / (19) 
99380-5379
V e n d o  R a c k 
novo 2,0 metro 
R$400,00.F.: (19) 
3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo estab i l i -
zadores R$40,00 
(Cada). Cabos com 
3 pinos, caixas de 
som para compu-
tadores, teclados 
e mouses. Preço 
Imperdível. F.: (19) 
3875-4737 / (19) 
99380-5379 
Vendo um acen-
to de encaixar no 
vaso para idosos. 
Com nota f iscal 
R$170,00. F.: (19) 
98174-5270
Vendo cokpit com 
volante. R$1300. 
Tratar com Gui-
lherme (19) 99712-
1426
Vendo Mesa de 8 
lugares 2 metros de 
comprimento por 1 
de largura. F.: (19) 
99292-6972
Vendo Guarda 
roupa em Bom es-
tado cor: Marfim 4 
gavetas e 4 portas  
Valor: R$190,00 F.: 
(19) 98143-4184

 

Vende-se Idea 1.8 
Adventure Ano: 2015 
Cor: Branco Km: 
37.700 Único dono 
Cel: (19) 99717-3218
Vendo Montana/13 
- Modelo: Sport Va-
lor: R$33.000,00 F.: 
(19) 99122-7378

 
Ofereço-me como 
consertos de ma-
quina de costura 
industrial (Máquina 
reta duas agulhas, 
travete, galoneira 
e interlock) F.: (19) 
99212-1731 
Ofereço-me como 
Revisão Manuten-
ção e instalação: 
Alarmes - cerca elé-
trica ponteiro e por-
tas eletronicas - ca-
meras acesso remo-
to. Elétrica, PABX, 
interfonia predial, re-
sidencial, comercio, 
condomínio F.:(19) 
991932917
Ofereço-me como 
prestador de servi-
ços de pedreiro, en-
canador, eletricista 
e jardineiro. F.: (19) 
99776-6841



B16 Serviços / Utilidades


