
Vigésima oitava maior construtora do Brasil

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TC-SP), coloca a Câmara de Indaiatuba entre as 10 cidades, com mais de 200 mil habitantes, que menos gastam entre 644 Municípios 
do Estado. Os dados mostram os custos de funcionamento de cada Câmara, quantidade de funcionários, número de vereadores e de habitantes por Município. 
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JACITARA

Tribunal de contas destaca excelência da 
Câmara de Indaiatuba no gasto público

A Acenbi  recebe 
neste domingo (19) uma 
competição internacion-
al de Beisebol. O evento 
faz parte das comemo-
rações dos 60 anos da 
JICA no Brasil.

A construtora Ja-
citara Holding ficou 
em 28ª colocação 
entre as 100 maiores 
construtoras do Bra-
sil. O presidente da 
empresa Josué Eral-
do da Silva e o dire-
tor executivo Marce-
lo Fogaça, estiveram 
no evento de premia-
ção realizado no dia 
15 de maio, no espa-
ço APESP, em São 
Paulo.
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Dentista traz troféus dos EUA

Acenbi recebe 
competição 
internacional 
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BEISEBOL

Caminhada acontece neste domingo
MAIO AMARELO
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Editorial
Trânsito seguro

Artigo

Há seis anos o Observatório Nacional de Segurança 
Viária (ONSV) desenvolve companhas de conscientização 
sobre o trânsito. Neste ano o tema da Campanha é “No 
Trânsito, o Sentido é a Vida” visa incentivar os condutores 
a ouvirem as crianças, que tem como maior causa morte os 
acidentes envolvendo veículos.

Faz sentido que os menores sejam protagonistas. Dados 
apontados pelo DataSUS afirmam que, entre 2005 e 2014, 
as mortes no trânsito na faixa etária de 0 a 4 anos cresceram 
66% no Brasil. Nesse segmento, os óbitos saltaram de 119 
para 197 ao ano.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) os acidentes envolvendo veículos são a maior causa 
de morte de jovens e crianças (10 a 19 anos) no mundo.

Vale lembrar que as cinco principais causas de aci-
dentes de trânsito estão ligadas aos motoristas: excesso de 
velocidade, associação de bebida alcoólica e direção, falta 
de uso de capacete, cinto de segurança e equipamento de 
retenção para crianças. Muitas vidas seriam poupadas se 
o causador de um acidente tivesse colocado em prática a 
educação no trânsito.

Prova Pedestre Cidade de 
Valinhos acontece dia 26

Praça Carlos Gomes recebe 
novo festival gastronômico 

A Prefeitura Municipal de Valinhos realiza 
no próximo dia 26, a 38ª Prova Pedestre Ci-
dade de Valinhos Atleta Alberto Evange-
lista e a Caminhada Integração. O evento 
será realizado a partir das 8h no Centro 
de Lazer do Trabalhador (CLT) Ayrton 
Senna da Silva. A prova terá percursos 
de 5km e 10km para corrida na catego-
ria geral. Haverá a opção de caminhada, 
também feminino e masculino. 

A Praça Carlos Gomes tem se tornado 
cada vez mais um tradicional palco para 
receber deliciosos eventos de gastronomia 

em Campinas. Neste sábado e domin-
go, 18 e 19 de maio, será a vez deste 
charmoso espaço público no centro 
da cidade acolher a abertura oficial do 

festival gastronômico Brasil Sabor, re-
alizado pela primeira vez em Campinas. 

Aberto ao público, o evento acontece nos 
dois dias, das 12h às 21h.

17/05- Sexta-feira 19/05 - Domingo18/05 - Sábado 20/05 - Segunda

Mínima: 17°
Máxima: 27°

Mínima: 16°
Máxima: 24°

Mínima: 16°
Máxima: 25°

Mínima: 16°
Máxima: 16°
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SER FELIZ

Será que somente encontramos  felicidade e valorizamos o que temos nas perdas do dia a dia da vida? Nasrudin  era 
um grande sábio que andava pelo mundo pregando sua sabedoria, Um dia encontrou um homem desconsolado senta-
do à beira do caminho e perguntou-lhe os motivos de tanta aflição. – Não há nada na vida que interesse, irmão. Tenho 
dinheiro suficiente para não precisar trabalhar e estou nesta viagem só para procurar algo mais interessante do que a 
vida que levo em casa. Até agora, eu nada encontrei. Sem mais palavra, Nasrudin arrancou-lhe a mochila e fugiu com ela 
estrada abaixo, correndo feito uma lebre. Como conhecia a região, foi capaz de tomar uma boa distância. A estrada fazia 
uma curva e Nasrudin foi cortando o caminho por vários atalhos, até que retornou à mesma estrada, muito à frente do 
homem que havia roubado. Colocou a mochila bem do lado da estrada e escondeu-se à espera do outro. Logo apareceu 
o miserável viajante, caminhando pela estrada tortuosa, mais infeliz do que nunca pela perda da mochila. Assim que 
viu sua propriedade bem ali, à mão, correu para pegá-la, dando gritos de alegria. – Essa é uma maneira de se produzir 
felicidade – disse Nasrudin.               

FISIOMAG 
*PROMOÇÃO* 
Travesseiro de flocos, 
Magnético e Infravermelho 

R$ 35,00
Contato: 
(19) 9.8292-8998 whats

 Trevisan José - www.signatreinamentos.com.br



Josué Eraldo da Silva, presidente da empresa, recebeu o certificado em cerimônia de premiação
DIVULGAÇÃO

Jacitara é a 28ª maior construtora do Brasil
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Após entregar o 
projeto Villa-
gio di Montal-

cino em Vinhedo, no 
último 27 de abril, e 
com mais três grandes 
entregas programadas 
para Indaiatuba e uma 
para Bragança Paulista, 
ainda em 2019, a cons-
trutora Jacitara cresce a 
cada ano. Tanto esforço 
teve seu reconhecimen-
to na última quarta-
-feira (15), durante a 
cerimônia de premia-
ção das 100 maiores 
construtoras, realizada 
pela INTEC (Informa-
ções Técnicas da Cons-
trução) do Brasil. Na 
ocasião, Josué Eraldo 
da Silva,  presidente 
da empresa, e Marcelo 
Cervieri Fogaça, diretor 
executivo, receberam o 
certificado de 28ª maior 
construtora do país. 

A premiação acon-
tece há 14 anos e pela 
primeira vez, foi orga-
nizada pela INTEC do 
Brasil, que assumiu a 
administração e orga-
nização do ranking com 
o objetivo de resgatar 
a sua tradição e mo-
dernizar a exposição 
das marcas classifica-
das. O Ranking das 100 
Maiores Construtoras 
do Brasil é a premiação 
anual que classifica, 
homenageia e premia as 
100 Maiores construto-
ras do ano, dando a elas 

mídia direta e espontâ-
nea através dos diversos 
canais de divulgação e 
exposição próprios ou 
de parceiros.

Além da justa home-
nagem a cada uma das 
100 maiores construto-
ras do Brasil, a INTEC 
do Brasil premia ainda 
as primeiras colocadas 
em quatro categorias 
e subcategorias dife-
rentes, para uma jus-
ta homenagem a cada 
construtora em regiões 
e áreas distintas.

O ranking analisa as 
seguintes informações 
das obras realizadas 
pela construtora: Nome 
da Obra, Segmento de 
atuação (Comercial / 
Industrial / Residencial 
e Residencial Popular), 
UF, Área Construída 
(m²), Estágio atual da 
obra, Lançamento (mês/
ano), Início da Obra 
(mês/ano), Término da 
Obra (mês/ano) e Nome 
da Construtora.

Os dados dos em-
preendimentos citados 
pelas empresas partici-
pantes são verificados e 
analisados. Em seguida, 
são contabilizados os 
metros quadrados dos 
seguintes itens: obras 
em construção; obras 
com previsão de início 
até dezembro de 2019; 
obras concluídas o ano 
de 2019 e a concluir nos 
anos seguintes; entre 
outros. 

Entre os t ipos de 
obras classificadas es-

tão Residencial (Edi-
fícios Residenciais e 
Condomínios de Casas), 
Comercial (Faculdades, 
Universidades, Escolas, 
Museus, Teatros, Cen-
tros de Convenções, 
Estádios, Shoppings, 
Supermercados,  Fó-
runs, Presídios, Hospi-
tais, Clínicas, Aeropor-
tos, Hangares, Hotéis, 
Flats, Resorts, Lazer, 
Edifícios Comercias, 
Edifícios Corporati-
vos e Galpões); Indus-
trial (Agroindustrial, 
Alimentos e Bebidas, 
Consumo, Energia e 
Telecomunicação, Fer-
rosos e Não Ferrosos, 
Materiais de Constru-
ção, Mecânica e Elé-
trica e Petróleo e afins) 
e Residencial Popular 
(Edi f íc ios  Res iden-
ciais e Condomínios de 
Casas com maior área 
construída de projetos 
de Baixa Renda).

Construtora
A Jacitara Holding, 

por meio de suas em-
presas, atua nos mais 
diversos segmentos do 
mercado imobiliário, 
com o profissionalismo 
e competência técnica 
que a tornaram uma 
referência de empreen-
dedorismo no mundo 
empresarial. 

•  C o n s t r u ç ã o  d e 
grandes empreendimen-
tos imobiliários

•  Planejamento e 
desenvolvimento de 
projetos habitacionais

• Consultoria, asses-
soria e acompanhamen-
to técnico/administra-
tivo de projetos para 
empresas parceiras do 
ramo

• Incorporação, pro-
jeto e construção de 
empreendimentos resi-
denciais, comerciais e 
industriais

• Loteamentos Ur-
banos e construção de 
condomínios verticais 
e horizontais

•  Incorporação  e 
desenvolvimento de 
projetos em grandes 
áreas, com estudo de 
viabilidade de negócios

• Atuação efetiva 
no desenvolvimento de 
projetos habitacionais 
dentro do Programa Mi-
nha Casa, Minha Vida, 
em parceria com a Cai-
xa Econômica Federal

• Desenvolvimento, 
implantação e adminis-
tração de condomínios 
industriais próprios

Projetos que desta-
cam uma empresa com 
mais  de 16 anos no 
mercado. “A Jacitara é 
uma empresa renomada 
no segmento imobiliá-
rio. Em nosso portfólio 
temos shoppings, dis-
tritos industriais, lote-
amentos abertos, bairro 
planejado, condomínios 
de casas e apartamentos 
e complexos comer-
ciais, distribuídos pelo 
interior de São Paulo”, 
ressalta o presidente da 
empresa. “Nos orgulha-
mos muito de ocupar a 
28ª posição entre as 100 
melhores construtoras 
do Brasil. Mais do que 
nunca, estamos moti-
vados a fazer mais e 
melhor. A Jacitara agra-
dece a todos os clientes 
pela confiança em nos-
so trabalho. Continua-
remos firmes em nosso 
objetivo de ajudar você 
a conquistar os seus 
sonhos”.

• Participação em 
Shopping Center e Cen-
tros de Comércio e Ser-
viços (CCS)

Diversos projetos 
seguem em andamen-
to. “Tivemos a entrega 
do projeto Villagio di 
Montalcino, em Vinhe-
do, no último dia 27 de 
abril, e temos mais três 
grandes entregas esse 
ano sendo duas em In-
daiatuba”, afirma Mar-
celo. São eles: Bem Te 
Vis, com casas popula-
res próximas ao Campo 
Bonito; o  condomínio 
fechado Residencial 
Milano, com lotes a 
partir de 300m² com 
ampla área de lazer; 
e o Beija-Flores, que 
será entregue em breve. 
“Estamos finalizando 
ainda um dos nossos 
maiores projetos, o So-
leil Residencial Resort, 
em Bragança Paulista, 
que será entregue no 
segundo semestre”.

Josué Eraldo da 
Silva, presidente 
da empresa, 
e Marcelo 
Fogaça, diretor 
executivo na 
cerimônia de 
premiação
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O T r i b u n a l  d e 
Contas do Es-
t a d o  d e  S ã o 

Paulo (TC-SP), coloca 
a Câmara de Indaiatu-
ba entre as 10 cidades 
com mais de 200 mil 
habitantes que menos 
gastam entre 644 Mu-
nic íp ios  do  Es tado. 
Os dados estão numa 
plataforma virtual, e 
mostram os custos de 
funcionamento de cada 
Câmara, quantidade de 
funcionários, número 
de vereadores e de habi-
tantes por Município. O 
painel aponta a Câmara 
de Indaiatuba com um 
gasto per capita de R$ 
47,59, o 7º menor de 
todo o Estado de São 
Paulo e o 3º da Região 

Tribunal de contas destaca excelência da 
Câmara de Indaiatuba no gasto público
Dados estão no Mapa das Câmaras, plataforma recém-lançada pelo TC de São Paulo

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Metropolitana de Cam-
pinas (RMC). 

A Plataforma consi-
dera os gastos efetuados 
em 2018 e possibilita 
que qualquer cidadão 
possa realizar a pes-
quisa por município, 
baixar arquivos com 
todas as informações 
das Câmaras e analisar 
os gastos das Casas 
Legislativas de todo o 
Estado de São Paulo.

Pelo painel, pode-se 
verificar a excelência 
da gestão da Câmara, 
bem como o cuidado 
com o dinheiro público.

Assim, na atual ges-
tão do presidente Hélio 
Ribeiro, desde 2017 até 
a presente data, e graças 
aos esforços de toda a 
equipe, a transparência 
das ações administrati-
vas possibilitaram que 
fosse alcançado esse 

resultado tão importan-
te para a Câmara e toda 
Indaiatuba.

A Câmara de Indaia-
tuba tem sido reconhe-

cida pela sua atuação, 
com destaque para di-
versos projetos e rea-
lizações que atendem a 
sua finalidade institu-

cional, como se destaca 
o projeto Parlamento 
Jovem, e outras ini-
ciativas fundamentais 
para o envolvimento da 

população com o Poder 
Legislativo. Tudo con-
cretizado e compatível 
com a economia e o 
zelo do gasto público.

O painel aponta a Câmara de Indaiatuba com um gasto per capita de R$ 47,59

ANSELMO LPC / ACS-PMI
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Professores aderem à greve geral
Paralisação aconteceu na última quarta-feira, em protesto contra Reforma da Previdência
FABIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Diversas parali-
sações foram 
promovidas na 

última quarta-feira (15) 
durante a Greve Geral 
da Educação, realiza-
da por professores e 
estudantes em protesto 
contra a Reforma da 
Previdência. A subsede 
Indaiatuba da Apeoesp 
(Sindicato dos Profes-
sores do Ensino Oficial 
do Estado de São Paulo) 
e o SSPMI (Sindicato 
dos Servidores Públicos 
Municipais de Indaiatu-
ba) participaram do Ato 
Unificado. A Prefeitura 
de Indaiatuba, por meio 
de sua assessoria, afir-
mou que 100 profes-
sores participaram da 
paralisação. 

“Não somos con-
trários à Reforma da 

Previdência, mas sim 
ao modelo que ele foi 
apresentado, que pre-
judica quem tem me-
nos e amplia o tempo 
de serviço para que os 
trabalhadores consigam 
se aposentar”, destaca 
Jaqueline Francisco, 
secretária de assuntos 
municipais da Apeoesp. 
Em seu informativo 
estadual, o sindicato 
destaca: “se você não 
lutar, vai ficar sem a 
aposentadoria especial, 
terá que trabalhar até 
mais de 70 anos e ainda 
não terá direito a salário 
integral se não trabalhar 
e contribuir durante 40 
anos”. 

O sindicato elenca 
outras pautas para a pa-
ralisação. “Vamos lutar 
também contra o corte 
de verbas na educação 
básica, no ensino supe-
rior, nas bolsas de pes-
quisa”. Em Indaiatuba, 
a Apeoesp reuniu cerca 
de 300 manifestantes 

na Praça Dom Pedro 
II, no Centro, de onde 
partiram até a sede do 
sindicato, na Rua 5 de 
Julho. “Passamos por 
diversas ruas, conscien-
tizando a população. 
Este é o nosso objeti-
vo”, destaca Jaqueline. 

No período da tarde, 
professores da subse-
de Indaiatuba lotaram 
duas vans para integrar 
as manifestações rea-
lizadas no Vão Livre 
do Masp (Museu de 
Arte de São Paulo), 
na Avenida Paulista. 
“Tivemos mais de 50 
professores por lá, pois 
alguns foram de condu-
ção própria”, afirma a 
secretária da Apeoesp, 
que em sua página no 
Facebook destacou o 
índice de paralisação 
das escolas estaduais 
de Indaiatuba na última 
quarta-feira (15). 

Reposição
As escolas munici-

pais que participaram 
da paralisação foram: 
Sérgio Mário de Al-
meida, Maria Benedicta 
Guimarães,  Dom Il-
defonso Stehle, Rena-
ta Guimarães Brandão 
Anadão, Elizabeth de 
Lourdes Sigrist, Ma-
ria Helena da Costa e 
Silva, Doardo Borsari, 
Maria Albertina Ber-
du, Osório Germano 
Silva Filho, Patrocínia 
Robles Provenza, Nízio 
Vieira e Leonel José 
Vitorino Ribeiro, João 
Baptista de Macedo, 
Maria Cecília Ifanger e 
Yolanda Steffen.

Por meio de nota, a 
Secretaria Municipal 
de Relações Insti tu-
cionais e Comunicação 
comentou a paralisa-
ção: “a Secretaria de 
Educação informa que 
a Apeoesp e o SSPMI 
aderiram à convocação 
organizada pela CNTE 
(Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores 

em Educação) ao Ato 
Unificado, que aconte-
ceu no dia 15 de maio, 
contra a Reforma da 
Previdência. No âmbito 
municipal, em torno de 
100 professores ade-
riram à paralisação. 
Para o cumprimento 
do calendário escolar, 
ficou decidido que o 
professor que aderiu ao 
movimento irá repor a 
aula no dia 25 de maio 
(sábado). Os pais das 
crianças que não tive-
ram aula foram avisa-
dos com antecedência”.

Jaqueline acredita 
que o número de pro-
fessores que integraram 
a paralisação é maior. 
“Acred i to  que  se j a 
maior, todos compre-
enderam a necessida-
de de parar”, ressalta. 
O próximo passo é a 
participação na Greve 
Geral, que deve mobili-
zar diversos segmentos 
da sociedade, marcada 
para 14 de junho.

Índice de paralisação
das escolas estaduais*

Antônio de Pádua : 80%
Annunzziata Prado: 50%
Aurora Scodro:  ..... 60%
Camilo Marques:  .. 60%
Deolinda Severo:  .. 60%
Carlos Tancler:  ..... 80%
Geraldo Enéas:  ..... 85%
Helena de Campos: 50%
Hélio Cerqueira:  ....zero 
Joaquim Pedroso:  . 30%
Dom José: ........... 100%
Maria Apparecida:  60%
Maria de Lourdes:  80 %
Milton Leme:  ....... 50%
José de Campos:  ... 50%
São Nicolau:  ......... 45%
Suzana Ayres:  ...... 85%
Annunziatta:  ......... 80%
Jardim Paulista:  .... 90%

* Dados: Apeoesp 
Indaiatuba
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Formada em odonto-
logia e com MBA 
Executivo em Saúde, 

a doutora Lylian Tsai nutre 
uma paixão pouco conheci-
da da grande maioria dos 
brasileiros: a motohabili-
dade. Depois de conhecer 
a modalidade esportiva e 
se dedicar aos treinos, a 
pilota passou a disputar 
competições nos Estados 
Unidos. No início deste 
mês, participou de duas 
provas, na Flórida e no 
Alabama, conquistando o 
terceiro e primeiro lugares, 
respectivamente. 

 “Não existem compe-

Dentista traz troféus dos EUA
No início deste mês, participou de duas provas de motohabilidade, na Flórida e no Alabama
FABIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ARQUIVO PESSOAL

tições de motohabilidade 
no Brasil. Sou a primeira 
mulher brasileira a con-
quistar dois troféus nestas 
provas nos Estados Uni-
dos”, destaca Lylian, que 
conta como se aproximou 
da modalidade esportiva. 
“Assistia vídeos na inter-
net, achava incrível ver os 
policiais treinando. Mas 
resolvi me dedicar quando 
vi alguns vídeos da Kaitlin 
Riley. Tinha uma Harley 
Davidson igual e resolvi 
aprender”. 

A paixão logo exigiria 
muita dedicação e trei-
namento. “Certa vez, co-
nheci um americano que 
me convidou e fui para 
os Estados Unidos treinar 

em 2017 com uma equipe 
que já coleciona diversos 
troféus”, conta. Em 2019, 
foram dois troféus em duas 
competições. “Todo ano 
vou para os Estados Uni-
dos e participo. Não existe 
categoria feminino, apenas 
Civil e Polícia, onde os 
participantes disputam na 
mesma pista”.

Perícia
A prova consiste em per-
correr trajetos que exigem 
muita perícia dos pilotos, 
no menor tempo possível. 
“São motos grandes, então 
fico bem à frente do banco 
para melhorar o centro 
de gravidade e fazer os 
movimentos com mais fa-

cilidade”, conta Lilian, que 
revela sua rotina de treina-
mento. “Aqui em Indaia-
tuba, não temos estrutura. 
Então venho treinando no 
Sambódromo de Paulínia”.

As provas surgiram dos 
treinamentos realizados por 
policiais nos Estados Uni-
dos, onde o foco é sempre 
a segurança dos oficiais em 
seu cotidiano de atuação. 
Para o ano que vem, Lylian 
quer levar vários brasileiros 
para disputar a prova, in-
cluindo novas ladies riders, 
como são conhecidas as 
competidoras. “Em 2020, 
vou levar uma galera para 
competir comigo. Já estou 
treinando alguns deles, 
para me acompanhar”. 

O Prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) rece-
beu técnicos do IBGE 
(Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) 
nesta segunda-feira (13) 
para falar sobre o Censo 

PESQUISA
IBGE inicia trabalhos para o censo demográfico 2020

demográfico 2020, que 
será realizado a partir de 
1º de agosto de 2020. O 
objetivo foi informar que 
o instituto já está atuando 
no município, realizando 
visitas em campo, inclu-

sive em alguns domicí-
lios, para fazer a divisão 
dos setores operacionais.

Gaspar afirmou que 
o instituto pode contar 
sempre com o apoio da 
administração municipal. 

Em Indaiatuba a Fiec 
(Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura) 
e a Secretaria Municipal 
de Planejamento Urbano 
e Engenharia dão suporte 
técnico para o IBGE, in-
clusive por meio do Setor 
de Geoprocessamento da 
Engenharia, com o in-
tuito de agilizar a parte 
operacional.

O coordenador de área 
do Censo Demográfico 
2020, José de Oliveira 

Pereira, explicou que os 
profissionais estão atuan-
do em Indaiatuba desde 
março. “É importante as 
pessoas estarem cientes 
que já estamos atuando 
na cidade na preparação 
para o censo. Todos os 
profissionais envolvidos 
trabalham devidamente 
uniformizados e com cra-
chá de identificação. Até 
a realização da pesquisa, 
que visa retratar o Brasil 
com informações neces-

sárias ao conhecimento 
da realidade atual, temos 
muito trabalho a fazer”, 
comentou.

Indaiatuba pertence 
à agência do IBGE si-
tuada em Itu, que tam-
bém atende as cidades 
de Salto, Itu, Cabreúva, 
Porto Feliz e Elias Faus-
to. Para sanar dúvidas 
e consultar a identidade 
do recenseador, o IBGE 
disponibiliza o telefone 
0800-721 8181.

A prova consiste em 
percorrer trajetos que 
exigem muita perícia 
dos pilotos, no menor 
tempo possível



Caminhada Maio Amarelo ocorre no domingo
Ação faz parte da programação do Movimento Maio Amarelo no munícipio; Concentração será às 9 horas

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC
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Campanha Nacional de Vacinação ocorre na Praça Dom Pedro II 
A 21ª  Campanha 

Nacional de Vacinação 
contra a Influenza está 
em andamento até o dia 
31 de maio. Porém para 
reforçar a campanha, 
será realizado amanhã 
(18) e no dia 25 de maio 
(sábado), das 8h às 13h, a 
vacinação na Praça Dom 
Pedro II.

Podem se vacinar ges-
tantes; mulheres com 40 
dias de pós-parto; crian-

ças de 6 meses a menores 
de seis anos de idade; 
trabalhadores de saúde; 
idosos com mais de 60 
anos; professores de es-
colas públicas e privadas; 
pessoas com doenças crô-
nicas e outras condições 
clínicas especiais.

Segundo a Secreta-
ria de Saúde Municipal, 
apenas 39,4% das crian-
ças do grupo prioritário 
foram imunizadas. Outro 

Ação visa chamar a atenção da sociedade quanto ao alto número de acidentes no trânsito

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Equipe de saúde fará atendimento, aos grupos prioritários, das 8h às 13h

Ocorre neste do-
mingo (19), em 
Indaiatuba, a 6ª 

edição da Caminhada 
Maio Amarelo, que faz 
parte das ações do Movi-
mento Maio Amarelo no 
município, e é promovida 
pelo Observatório Nacio-
nal de Segurança Viária 
(ONSV). A concentração 
será às 9 horas, em frente 
à Prefeitura, e o itinerá-
rio será feito no sentido 
da rotatória do Colégio 
Objetivo, de onde os par-
ticipantes retornarão para 
a Prefeitura.

A AB Colinas e a Ar-
tesp (Agência de Trans-
porte do Estado de São 
Paulo) também participam 
da ação com o Rodovírtua, 
um óculos de realidade 
virtual com vídeos 360 
graus que simulam situa-
ções a que o motorista está 
sujeito ao adotar atitudes 
de risco ao volante. O 
Rodovírtua aborda sempre 
a participação do fator hu-
mano nos acidentes.

O CETH – Centro Edu-
cacional de Treinamento 
Honda também será par-
ceiro na caminhada, com 

a pista educativa infantil 
e com material que traba-
lha o tema “Harmonia no 
Trânsito”.  A equipe da 
Honda realizará check-ups 
nas motocicletas, checan-
do itens de segurança.

Ainda no dia haverá 
distribuição de 500 ca-
misetas e frutas aos parti-
cipantes, aula de zumba, 
aferição da pressão e teste 
de glicemia. 

Neste ano o tema “No 
trânsito, o Sentido é a 
Vida” visa fomentar na 
sociedade discussões e 
atitudes voltadas à neces-
sidade urgente da redução 
do número de mortos e 
feridos graves no trânsito. 
Trata-se de um estímulo a 
todos os condutores seja 
de caminhões, ônibus, 
vans, automóveis, moto-
cicletas ou bicicletas, e aos 
pedestres e passageiros.

Para o diretor-presi-
dente da ONSV e o ide-
alizador do Movimen-
to Maio Amarelo, José 
Aurélio Ramalho, 90% 
dos acidentes têm como 
motivação as falhas hu-
manas como imperícia, 
imprudência e desatenção. 
“Somos os responsáveis 
pelos nossos atos no trân-
sito e ter consciência clara 

disso é um dos caminhos 
para a reversão do triste 
cenário não só do Brasil, 
mas de todo o mundo”, 
ressalta.  «Através do 
Movimento pretendemos 
conscientizar a sociedade 
que parar na faixa de 
pedestres, respeitar os 
limites de velocidade, 

usar cinto de segurança 
e capacete, não beber 
quando for dirigir, sejam 
vistas como um ato de 
cidadania”, reforça Ra-
malho.

Ainda fazendo parte 
das ações do Maio Ama-
relo, no dia 25, o Demu-
tran também organizará 

um evento especial na 
Praça Dom Pedro, com 
a presença dos bonecos 
Transitolino e Faixinha, 
que foram desenvolvi-
dos especialmente para 
ajudar nas ações feitas 
durante a Semana Nacio-
nal do Trânsito. 

São patrocinadores 

do evento as empre-
sas John Deere, CETH 
Honda, Instituto GM, 
Corpus e Toyota. E a Ca-
minhada Maio Amarelo 
conta com o apoio da 
Prefeitura de Indaiatuba, 
Fiec, Saae, Demutran, 
Anhanguera e Pague 
Menos.

grupo que precisa de 
atenção é o de gestante, 
apenas 45.6% tomou a 
vacina.

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



Aula ocorre durante o Chefs no Campus 2019 da UniMAX

Confeiteiro Dário Héberson 
realiza aula show dia 26
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

REPRODUÇÃO/TWITTER

Confeiteiro Dário Héberson realiza Workcandy de Torta 
FRAISER, no Espaço Gourmet

O curso de Gastrono-
mia da UniMAX 
– Centro Universi-

tário Max Planck, promove 
no próximo dia 26 de maio, 
a edição 2019 do Chefs no 
Campus. O evento ocorre 
das 11h às 16 horas, no 
Campus I da UniMAX, 
com entrada gratuita.

E uma das novidades 
da edição deste ano são as 
aulas-shows que serão rea-
lizadas durante o evento, no 
Espaço Gourmet, com desta-
que para o confeiteiro Dário 
Héberson que foi o vencedor 
da 3ª temporada do reality 
show Bake Off Brasil – 
Mão na Massa exibido pelo 
SBT. Dário irá administrar o 
Workcandy de Torta Fraiser 
e estará disponível para uma 
sessão de fotos.

Haverá também o 
Workcoffee com o baris-
ta, Ricardo Brandão, da 
Brendan House, que irá 
apresentar cafés especiais 
e ensinará os presentes a 
entender as diferenças de 
sabores e aromas, além do 

Workchoop com o mestre 
cervejeiro, Alfeu Júlio, da 
Toca da Mangava que irá 
explicar como funciona o 
processo de produção da 
cerveja artesanal.

Para participar das aulas-
-shows é necessário realizar a 
inscrição, antecipadamente, 
através do site da UniMAX 
e as vagas são limitadas.

Chefs no Campus
De acordo com o coor-

denador do curso de Gas-
tronomia, professor Caio 

Nunes, o objetivo do evento 
é juntar a UniMAX, alunos 
e a comunidade em um 
só lugar, além de oferecer 
pratos da alta gastronomia a 
preços acessíveis, com valo-
res entre R$5,00 a R$30,00. 
“Queremos que a popula-
ção venha prestigiar o nosso 
Chefs no Campus e conheça 
o curso de Gastronomia e os 
nossos alunos, que partici-
parão do evento com quatro 
barracas”, conta. “Os alunos 
participam de todo o proces-
so, passando pela escolha do 
que será produzido, compra 
dos ingredientes, produção 
e venda”, explica Nunes.

Neste ano as barracas 

do curso de gastronomia 
irão oferecer pasteis com os 
recheios de moqueca com 
mandioca; de frango com 
polenta e de baião de dois 
(estande Pastel Brasil); pães 
italianos recheados com 
Ragú de linguiça; Ragú de 
costela ou Ragú de brócolis 
com queijo (estante Itália); 
drinks de Gin tônica “Ga-
briela” (Gin, Tônica com 
infusão de cravo e canela, 
maçã verde grenadine e 
tangerina); Cajú, cachaça 
e rapadura e Tutti-frutti 
(estande Drinks); bolinhos 
de carne seca com abóbora; 
de mandioca com bochecha 
de porco e cerveja preta; de 
mandioca com torresmo; 
de batata doce com linguiça 
apimentada e de berinjela 
(estande Boteco). 

Nesta edição, partici-
pam os seguintes restau-
rantes: Chopp do Alemão; 
Toca da Mangava; 3 ponto 
7 vinhos; Amadeu; Asiati-
que; Buffet Ferracini; Rock 
Diner Burgers; Sal Árabe; 
Pecorino; Bar do Alemão; 
Don Ramón; Brendan Hou-
se; Gastronomia da Uni-
MAX (Pastel Brasil; Itália; 
Boteco e Drink); Quero Do-
nuts e Caramelo Foods. A 
atração musical, neste ano, 
é por conta da Banda Roça 
‘N’Roll. Haverá também 
uma área Kids. 
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PESQUISA
Cidade tem grau 
de excelência em 
serviços públicos

O serviço de abasteci-
mento de água e coleta de 
lixo em Indaiatuba foram 
avaliados com Grau de 
Excelência. É o que mos-
tra a pesquisa divulgada 
nesta semana pela Indsat 
(Indicadores de Satisfação 
dos Serviços Públicos).

De acordo com os 
resultados, o município 
conquistou 828 pontos 
no serviço de água e 819 
na coleta de lixo. A clas-
sificação de Excelência 
só é atribuída às cidades 
que somam mais de 800 
pontos. A pesquisa avalia 
a satisfação dos moradores 
em relação à qualidade dos 
serviços públicos das 15 
maiores cidades da RMC 
(Região Metropolitana de 
Campinas), das 10 maiores 
cidades do Estado de São 
Paulo e de 12 municípios 
da região de Piracicaba.

Além desses dois 
serviços avaliados com 
Grau de Excelência, das 
16 áreas analisadas pela 
Indsat, Indaiatuba se des-
taca em outras 12 com 
a classificação de Alto 
Grau de Satisfação, que é 
atribuído aos municípios 
que registram entre 650 
e 799 pontos. Entre as 
áreas melhores avaliadas 
estão a qualidade de vida, 
segurança pública, saúde, 

educação e cultura.
Referente ao primeiro 

trimestre de 2019, o estu-
do revelou que 98% dos 
moradores consideram o 
serviço de abastecimento 
de água da cidade “ótimo” 
ou “bom”. Avaliando 
os históricos de pesqui-
sas do órgão, o serviço, 
que é prestado pelo Saae 
(Serviço Autônomo de 
Água e Esgotos), já havia 
apresentado Grau de Ex-
celência em 2018 e tam-
bém no primeiro semestre 
de 2017.

Com relação à coleta de 
lixo, os indaiatubanos que 
avaliaram o serviço como 
“ótimo” e “bom” somaram 
93% dos entrevistados. 
O Grau de Excelência foi 
mantido nos quatro trimes-
tres de 2018 e no primeiro 
trimestre de 2017 as ava-
liações variaram de 823 a 
847 pontos.

Os pesquisadores entre-
vistaram 400 moradores da 
cada cidade, e os entrevis-
tados avaliaram o quesito 
a partir dos critérios de 
“ótimo”, “bom”, “regu-
lar”, “ruim” e “péssimo”. 
Com essa metodologia, os 
resultados refletem exclu-
sivamente a opinião dos 
moradores em relação à 
qualidade dos serviços 
prestados pelo município.
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Segundo familiares da vítima, mulher sofria de distúrbios mentais
Mulher é encontrada morta em lago

Na manhã da úl-
tima terça-feira 
(14) uma mulher 

identificada como Maria 
Isabel de Arruda Yoshida, 
69 anos, foi encontrada 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME

CRIME

sem vida em um lago da 
sua residência no Jardim 
dos Laranjais.

A vítima estava no 
meio do lago com face 
voltada para baixo, já sem 
sinal de vida. Ainda no lo-
cal estavam os familiares 

PRISÃO

Mulher esfaqueia 
companheiro

Na madrugada de do-
mingo (12), uma mulher 
foi presa depois de esfa-
quear seu companheiro 
em sua residência, no 
Jardim Brasil.

Segundo a autora dos 
fatos, ela estava com 
seu companheiro em um 
bar quando começaram 
a discutir. Eles foram 
embora e a discussão 
continuou na residência 
do casal.

Em um determinado 
momento, no calor da 
discussão, ela colocou o 
companheiro para fora 
de casa e ele ameaçou 
os filhos dela. Diante da 

ameaça, ela pegou uma 
faca, com uma lâmina 
de 25 cm, e desferiu um 
golpe, apunhalando o 
homem no lado esquerdo 
do tórax.

Ele foi socorrido por 
uma ambulância munici-
pal e levado à emergên-
cia do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo 
(Haoc), onde permane-
ceu em observação.

A mulher foi detida 
e conduzida até a dele-
gacia de polícia, onde o 
delegado determinou a 
sua prisão em flagrante 
pelo crime de tentativa 
de homicídio.

Homens são presos por violência doméstica

No domingo (12), 
dois homens acabaram 
presos após se envolve-
rem em ocorrências de 
violência doméstica.

A primeira ocorrên-
cia foi registrada no 
Bairro Recreio Cam-
pestre Internacional de 
Viracopos, quando a ví-
tima entrou em contato 
com a Guarda Civil via 
153, pedindo ajuda.

A viatura 002, Gilvan 
e Cicero, foi enviada até 
o local dos fatos. Em 
contato com a vítima, 
ela relatou aos guardas 
que durante a noite seu 
ex-companheiro invadiu 
sua casa e a agrediu com 
chutes e palavrões.

Ela foi encaminhada 
até o pronto-socorro do 
Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo, onde 

recebeu atendimento 
médico e foi constatado 
hematomas nos braços.

Após receber alta 
do hospital, a vítima 
e seu ex-companheiro 
foram encaminhados 
até a delegacia de po-
lícia, onde o delegado, 
Doutor Eduardo Bueno, 
ao tomar conhecimento 
da situação, decretou a 
prisão em flagrante do 
agressor.

A segunda ocorrên-
cia foi registrada no Jar-
dim dos Colibris quando 
o Centro de Operações, 
Atendimento e Despa-
cho recebeu informa-
ções sobre uma possível 
briga de casal na Rua 
Guilherme Magnusson 
Sobrinho.

No local dos fatos, 
em contato com as par-

tes, a mulher informou 
que discutiu com seu 
marido e ele a agrediu. 
O homem disse que du-
rante a discussão, ela 
jogou várias coisas em 
sua direção e tentou o 
agredir. Ele informa 
que somente tentou de-
fender-se da fúria da 
mulher.

Diante dos fatos, o 
casal foi levado até a de-
legacia de polícia, onde 
o delegado solicitou que 
a mulher fosse levada ao 
HAOC para constatar 
lesões. Com o laudo mé-
dico em mãos, o delegado 
decretou a prisão em 
flagrante do homem por 
violência doméstica.

A10

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

GUARDA CIVIL DE INDAIATUBA

Homem foi socorrido e levado à emergência do Haoc

Em um dos casos a mulher foi agredida pelo ex-companheiro com chutes

da vítima. Os bombeiros 
foram acionados e trouxe-
ram o corpo até a margem 
do lago.

Os familiares conta-
ram à polícia que na noite 
anterior, a vítima esteve 
com sua cuidadora, e que 

ela não foi encontrada na 
cama. Ainda os familiares 
disseram que a mulher so-
fria de distúrbios mentais.

O trabalho de Perícia 
foi acionado, e o local fi-
cou isolado até a retirada 
do corpo.

Lago onde o corpo 
foi encontrado está 
localizado dentro da 
residência da vítima



UniMAX de Indaiatuba está com inscrições 
abertas para o 2º semestre de 2019
Vestibular de Inverno acontece no dia 1º de junho

FOTOS: IMPRENSA UNIMAX

POR TATIANE DIAS

A UniMAX é o único Centro Universitário de Indaiatuba reconhecido pelo MEC
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A UniMAX – Cen-
tro Universitário 
Max Planck de 

Indaiatuba está com inscri-
ções abertas para o Vesti-
bular de Inverno. Para se 
inscrever é só acessar o 
site www.faculdademax.
edu.br ou pelo link. A 
prova acontece no dia 01 
de junho, sábado, às 9h30, 
no campus I, que fica na 
Avenida 9 de dezembro, 
460 – Jardim Pedroso. 

Para o 2º semestre, 
a novidade é o curso de 
Psicologia, com duração 
de 10 semestres e nota 
máxima (5) do MEC (Mi-
nistério da Educação). 

A UniMAX, único 
Centro Universitário de 
Indaiatuba reconhecido 
pelo MEC (Ministério da 
Educação) oferece mais 
de 20 opções de gradua-
ção nas áreas de Exatas, 
Humanas e Saúde. To-
dos os cursos possuem 
no mínimo 50% de aulas 
práticas desde o início, 
corpo docente altamente 
qualificado e infraestrutura 

moderna, com salas de 
aulas e laboratórios equi-
pados de acordo com as 
necessidades do mercado 
de trabalho. A instituição 
também é reconhecida 
com nota máxima (5) pelo 
MEC em corpo docente, 
infraestrutura e Projeto Pe-
dagógico do Curso (PPC).

No Centro Universitá-
rio Max Planck, o aluno 
aprende com o novo mo-
delo de ensino: EDUCAR, 
que tem por finalidade 
atender as necessidades 
de ensino da atualidade, 
possui parceria com o 
Google For Education, 
com objetivo de desenvol-
ver uma educação baseada 
em um currículo integrado 
por competências e apren-
dizado por projetos que 
estão relacionados às reais 
necessidades do mercado.

Entre os diferenciais 
da instituição, destaca-se 
também o HEV-UniMAX 
(Hospital-Escola Veteri-
nário), localizado no cam-
pus II e que foi desenvol-
vido exclusivamente para 
o ensino de Medicina Ve-
terinária, sendo o único da 

região com atendimento 
24 horas para pequenos e 
grandes animais, incluindo 
a realização de cirurgias.

A UniMAX possui 
ainda biblioteca de 800 
metros quadrados e com 
mais de 40 mil exem-
plares disponíveis tanto 
para alunos como para 
comunidade local, além 
de um auditório moderno, 
equipado e com capacida-
de para aproximadamente 
500 pessoas.

Dentre os mais de 30 
laboratórios, o destaque 
está no Fab Lab que faz 
parte de uma rede mun-
dial de laboratórios pú-
blicos, que propiciam in-
teratividade, criatividade, 
aprendizado e inovação 
acessíveis a todos os inte-
ressados em desenvolver e 
construir projetos e ideias.

  Por meio de proces-
sos colaborativos de cria-
ção, compartilhamento 
do conhecimento e uso de 
ferramentas de fabricação 
digital, o Fab Lab traz aos 
estudantes e à sociedade 
a possibilidade de apren-
der, projetar e produzir 

diversos tipos de objetos 
e em diferentes escalas, 
com o uso da impressora 
3D, a cortadora a laser e a 
fresadora CNC.

A UniMAX tem tam-
bém a Mesa Digital de 
Anatomia, que revolu-
ciona o estudo do corpo 
humano e que permite que 
várias pessoas a utilizem 
ao mesmo tempo de forma 
independente. A platafor-
ma auxilia os estudantes a 
explorar dezenas de casos 
reais sem a necessidade de 
cadáveres.

O Centro Universitário 
oferece ainda o UNIEDU-
CA, programa estudantil, 
totalmente sem juros: o 
aluno paga 50% da mensa-
lidade durante a graduação 
e o restante somente após 
o término do curso. Já o 
Programa de Monitoria, 
oferece uma bolsa-auxílio 
ao aluno, ao mesmo tempo 
em que desenvolve suas 
habilidades para a carreira 
docente, nas funções de 
ensino, pesquisa e exten-
são, além da oportunidade 
de pré-capacitação profis-
sional.

Todos os cursos possuem no mínimo 50% de aulas práticas e infraestrutura moderna

Conheça os cursos:
HUMANAS
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Educação Física Licenciatura
Gastronomia
Logística
Marketing
Pedagogia
Recursos Humanos

SAÚDE
Biomedicina

Educação Física Bacharelado
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Medicina Veterinária
Nutrição
Psicologia

EXATAS
Engenharia Civil
Engenharia de Controle e 
Automação (Mecatrônica)
Engenharia de Produção
Arquitetura e Urbanismo 
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Acenbi recebe competição 
internacional de Beisebol
O evento faz parte das comemorações dos 60 anos da JICA no Brasil
DA REDAÇÃO
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Copas das duas categorias seguem equilibradas

A Acenbi participa da competição de Beisebol com 40 atletas

DIVULGAÇÃO

TABELÃO
21º Campeonato Liga Regional Aifa 2019
Rodada amanhã, dia 18, na Sol-Sol
Horário Times   Divisão
12h50 Galaticos Futsal x Zenit Futsal  3º
13h50 Meninos.D.V/Talilas x Mazolas  3º
14h40 D.R.B Auto Mecânica x The Rockets  3º
15h30 Dortumnd/M. Lanches x Real Magia/CA3º
16h20 Oros Futsalx Celtic/Otica Diniz  3º
17h10 Flamengo x Invictus Futsal  3º

Rodada amanhã, dia 18, no Ginásio do XII de Junho
Horário Times   Divisão 
13h50 U. Tribuna/Sol Solx Parque Indaiá  2º
14h40 União Z. Leste x Belle Brás/Optica Sol 2º
15h30 Juventus Futsal xProjeto Restitui 2º
16h20 Borussia/B. Academia x Palone Tintas 2º
17h10 Barcemlona Futsalx R5 Colégio Meta 2º

Rodada amanhã, dia 18, no Ginásio do Carlos Aldrovandi  
Horário Times   Divisão 
12h50 Dudaluna Futsal x S. M. Inova  3º
13h50 Clube 9 de Julho x Parque Indaiá B 3º
14h40 Tênis de Ouro x ML. INF. Drog Unifarma1º
15h30 Carvalhada Futsalx Napoli Futsal 1º
16h20 XII Junho x Schalke G./Tam. Tintas 1º
17h10 Sem Chance x Sol Sol/U. Tribuna 1º

19º Copa Futsal Atletas de Cristo 2019
Rodada domingo, dia 19, na Sol-Sol
Horário Times   Grupo
12h50 Ass. Deus C. Bonito x Minist. Resplandese A
13h50 Hangar 7 x Ass. Deus Madureira B
14h40 Minist. Plenitude A xMinist. Plenitude  B A

Rodada Domingo, dia 19, no Ginásio do XII de Junho
Horário Times    Divisão
11h50 Bola de Neve x Batista do Povo  B
12h50 Batista Vida Plena x Comunidade RhemaA
13h40 Nazareno Central  x Ass. de Deus Leão Juda B
14h30 Batista Morada do Sol x Renascer em Cristo A
15h20 Ass. Deus Belém M. Sol x Batista Água Viva B

PAULISTA

Primavera empata com Nacional pelo sub-20

A Acenbi (Associa-
ção Cultural Es-
portiva Nipo-Bra-

sileira de Indaiatuba) rece-
be neste domingo (19) uma 
competição internacional 
de Beisebol. O evento faz 
parte das comemorações 
dos 60 anos da JICA (Japan 
International Cooperations 
Agency) no Brasil.

A programação tem 
início às 9 horas, com um 
amistoso contra entre a 
equipe adulta da ACENBI 
e os voluntários da JICA. 
Em seguida, será realizada 
uma clínica de beisebol e 
softbol ministrada pelos 
voluntários da JICA para 
atletas de todas as idades.

Estão confirmados para 
a competição a Associação 
Cultural e Esportiva Ni-
po-Brasileira de Atibaia, 
com 36 atletas; Associa-
ção Cultural e Assistencial 
Nipo Brasileira da Colônia 
Tozan com 14 atletas; e 
Associação Cultural e Es-
portiva Nipo Brasileira de 
Indaiatuba com 40 atletas.

Para o Diretor Cultural 
do departamento de Bei-
sebol e Softbol, Cláudio 
Asano, o evento é muito 
importante para Acenbi. 
“Para nós da Acenbi é uma 
grande satisfação poder 
fazer parte das festividades 
de comemoração dos 60 
anos da JICA no Brasil”, 
disse. “Nós como associa-
ção já recebemos vários 
voluntários para ensinar 
aos nossos associados toda 
cultura, respeito ao próxi-
mo, disciplina, dedicação, 

e costumes e tradições do 
Japão através dos ensina-
mentos da língua japonesa, 
beisebol e softbol. Já envia-
mos também estagiários do 
Brasil para o Japão através 
dos inúmeros programas 
de intercâmbio”, conta. 
“Acreditamos na impor-
tância dessa instituição go-
vernamental japonesa para 
perpetuar tudo que há de 
bom na cultura, costumes 
e esportes, pois eles trazem 
o que existe de mais atual 
no Japão”, enfatiza Asano.

JICA
A JICA é órgão do governo 
japonês responsável pelo 
fornecimento de assistência 
e cooperação para países em 
desenvolvimento, compar-
tilhando conhecimentos e 
experiências para a constru-
ção de uma sociedade mais 
pacífica e próspera. Está 
presente em mais de 100 
países de diversas regiões 
do mundo, entre seus pro-
gramas está o envio de vo-
luntários para comunidades 
nikkeis da América Latina.

Na tarde de último sá-
bado (11) o Primavera 
recebeu o Nacional pela 
quinta rodada do Campe-
onato Paulista da categoria 
sub-20. A equipe vinha de 
uma goleada de 5x0 em 
cima do Juventus.

Jogando em casa no-
vamente, o Primavera 
tomou a iniciativa do jogo 
com toques de bola rápido 
envolvendo o adversário. 
Já os visitantes com uma 
defesa bem consistente, 
conseguiram segurar o 

ataque do fantasma. 
Com jogo muito trun-

cado o primeiro tempo foi 
morno, com muita disputa 
no meio campo por am-
bas as equipes. Assim o 
primeiro tempo acabou 
ficando sem gols.

Na etapa final as duas 
equipes voltaram com 
tudo, e os visitantes se 
soltaram um pouco mais 
e começaram a criar opor-
tunidades para abrir o pla-
car. Aos dez minutos, em 
boa jogada do meia Lucas 

Gonçalves, o placar abriu 
para o Nacional.

Depois do gol, o Pri-
mavera fez uma pressão 
em busca do gol do em-
pate. Aos 24 minutos, o 
empate veio com Cassio 
que colocou a bola no 

fundo das redes do go-
leiro Hans. 

As duas equipes ti-
veram chance de de-
sempatar, mas pecaram 
bastante na finalização, 
terminando o jogo em 
1x1.



Predial Imóveis Negócios Imobiliários
Empresa oferece as melhores oportunidades de compra e venda de imóvel
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

FOTOS JME

Predial Imóveis está sob o comando de Porfírio da Silva Xavier
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A Predial Imóveis 
está há 20 anos 
no mercado de 

Indaiatuba, oferecendo 
as melhores oportuni-
dades de compra, venda 
e permuta de imóveis 
urbanos da cidade.

A empresa atua tam-
bém na área de admi-
nistração de locação 
em que contribui para 
a modernização e mu-
danças nesta atividade 
na região, estando pre-
sente em todos os lança-
mentos de loteamentos 
e condomínios.

Sob o comando de 
Porfírio da Silva Xa-
vier, a empresa atende 
em todos os bairros de 
Indaiatuba, em especial 
na Zona Sul, em que é 
referência. “Nosso foco 
é na cidade toda, mas 
somos referência na 
Morada do Sol na qual 
contribuímos bastante 

A Predial Imóveis está localizada na Rua Doutor Raul David do Valle, 957, no Jardim Morada do Sol

com as pessoas que vie-
ram de outras cidades e 
que procuram oportu-
nidade de trabalho em 
Indaiatuba”,  explica 
Xavier.

A Predial Imóveis 
auxilia o cliente com 

toda a assessoria nos 
processos de documen-
tação do imóvel, jurídi-
cos, além de apresentar 
as melhores condições 
que cabem no bolso do 
cliente. Ainda a empre-
sa trabalha em parceria 

com loteadora da Mora-
da do Sol, afim de trazer 
mais segurança para 
o comprador e belos 
imóveis no bairro. 

De acordo com Xa-
vier o diferencial da 
Predial Imóveis é a se-

gurança oferecida aos 
clientes. “Nós trabalha-
mos com muita ética e 
segurança, conduzindo 
os processos dentro dos 
mais rígidos critérios, 
conquistando confiança 
dos nossos clientes em 

toda Indaiatuba”.
A Predial Imóveis 

está localizada na Rua 
Doutor Raul David do 
Valle, 957, no Jardim 
Morada do Sol. Tele-
fone para contato (19) 
3935-3294. Consulte-o.
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Evento aberto ao público acontece no próximo dia 25, a partir das 19h

Polo Shopping recebe a
seletiva do Rainha Faici

Horóscopo de 17 a 23/05  
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 perce-
bendo 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 sentimental 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 deter-
minado, sua vida pessoal, a descoberta de si mesmo, 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 espiritualidade, sua 
filosofia de vida, seus conhecimentos religiosos ou meta-
físicos, 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 
sentimentos, 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 
constantemente fatos relacionados com seus relaciona-
mentos, 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 reco-
lhimento, 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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A primeira seletiva 
do concurso que 
elegerá a repre-

sentante máxima da Faici 
2019 acontece no próxi-
mo dia 25, a partir das 19 
horas, no Polo Shopping 
Indaiatuba. Em disputa, 
20 vagas para a próxima 
fase do Concurso Rainha 
Faici, que elegerá ainda a 
Madrinha e Princesa da 
festa, que acontece de 2 a 
10 de agosto, em Indaia-
tuba. O evento é aberto ao 
público e contará também 
com show do cantor Ro-
ger Ramos. 

Nesta etapa, as con-
correntes que se inscre-
veram pelo site oficial 
da Faici, com idade entre 
18 e 35 anos, entram na 
passarela vestindo shorts 
jeans e camisa branca, 
sendo que a escolha das 
peças, cabelo e maquia-
gem ficarão a critério de 
cada participante. 

O desfile será dividido 
em dois momentos. No 
primeiro, as candidatas fa-
rão uma entrada coletiva. 
Na sequência, acontecem 
os desfiles individuais, 
para que os jurados pos-

sam dar notas de 1 a 5, 
sem frações, para os se-
guintes critérios: beleza, 
simpatia e desenvoltura. 
O júri, assim como nos 
últimos anos, será com-
posto por patrocinadores, 
empresários e especialis-
tas do universo da moda 
e beleza.

Preparação
Desde o término das ins-
crições, as candidatas par-
ticiparam de workshops 
preparatórios de postura 
e passarela para esta pri-
meira etapa do concurso. 
“Elas recebem informa-
ções básicas para ficarem 

tranquilas e confiantes em 
desfilar diante de tantos 
olhares. Depois dessa sele-
tiva, o foco será o aperfei-
çoamento e o aprendizado 
será mais detalhado, para 
valorizar cada uma das 
classificadas”, comenta 
Éder Farias, que organiza 
o concurso junto com Ju-
nior Grotto. 

Vinte candidatas serão 
classificadas para a próxi-
ma etapa, que será anun-
ciada em breve, e a grande 
final acontece novamente 
no palco da Faici, dia 2 de 
agosto. Serão eleitas Rai-
nha, Princesa e Madrinha 
da festa e entre os prêmios 

estão kit de cosméticos, 
joias, óculos de sol e vale 
academia.

Em 2018, Tatiane Ca-
roline de Almeida foi elei-
ta Rainha, Daniele Carla 
de Mello ficou com o título 
de Princesa, e Sandra Tei-
xeira Costa foi a Madrinha 
da Faici. 

O Concurso Rainha 
Faici conta com patrocínio 
de Academia CTI, Arma-
zém da Prata, Autêntica 
Eventos, Floraviva Cos-
méticos, Loja Eva Maria, 
Lúcia Ramos Lingerie, O 
Boticário, Óticas Carol, 
Pralana, R1 Jeans, Star 
Country e Vita Derm.

Na  seletiva serão 
selecionadas 20 
candidatas para 
a próxima fase 
do Concurso
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O repertório do concerto reúne grandes sucessos do quarteto formado em 1965 e que deu origem ao Pink Floyd
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Concerto da série Rock Sinfônico integra Maio Musical e acontece em palco externo

Sinfônica apresenta Tributo a Pink Floyd

A Secretaria Muni-
cipal de Cultura 
e a Associação 

da Orquestra de Indaia-
tuba promovem, dentro 
da programação do 27º 
Maio Musical, mais uma 
edição do concerto Rock 
Sinfônico – Tributo a 
Pink Floyd, que acontece 
amanhã, dia 18, às 20h, 
no palco externo monta-
do em frente à Prefeitura 
Municipal de Indaiatu-
ba. Nesse concerto, a 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba relembra gran-
des sucessos da banda, 
contando com arranjos 
luxuosos de Emanuel 
Massaro e a participação 
especial do grupo Villa 
Jazz. 

O repertório do con-
certo reúne grandes su-
cessos do quarteto for-
mado em 1965 e que deu 
origem ao Pink Floyd, 

uma das bandas mais im-
portantes e influentes da 
história do rock, cujos 
discos e shows são lem-
brados não apenas pelas 
músicas, mas também 

pela experiência visual do 
público. Por isso, o Rock 
Sinfônico conta com uma 
produção caprichada, com 
projeções e efeitos de luz 
e som, que junto à mistu-

ra de guitarras, bateria e 
baixo elétrico aos violi-
nos, flautas e trompetes, 
garantem um verdadeiro 
concerto/show para todos 
os públicos. 

O projeto Rock Sin-
fônico surgiu em 2017 e 
no ano seguinte, ganhou 
seu Tributo a Pink Floyd. 
Em 22 de junho de 2018, 
o concerto lotou duas 
sessões no Ciaei (Cen-
tro Integrado de Apoio à 

Educação de Indaiatuba), 
com ingressos trocados 
antecipadamente. Desta 
vez, a Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba e a Secreta-
ria Municipal de Cultura 
apresentam o concerto em 
palco aberto, para abrigar 
todo o público de Indaia-
tuba e região neste grande 
espetáculo. 

A 27ª edição do Maio 
Musical, promovido pela 
Secretaria Municipal de 

Cultura e pela Prefeitura, 
teve início no último dia 
1º e segue até o dia 26, 
com uma série de atra-
ções. Confira a programa-
ção em  www.indaiatuba.
sp.gov.br/cultura-online/

Villa Jazz
O grupo Villa Jazz 

nasceu em 2001, junta-
mente com a escola de 
música Vila Jazz, através 
da visão de seis amigos 
em proporcionar a toda 
Limeira e região, uma 
perspectiva diferenciada 
no ramo musical. Vários 
projetos foram apresen-
tados desde então, sempre 
visando a qualidade e a 
versatilidade no repertó-
rio, indo de Elis Regina a 
Jimmy Hendrix.

O primeiro concerto 
ao lado de uma orquestra 
aconteceu em julho de 
2004, com a Sinfônica 
de Limeira. Desde então, 
essa junção banda/orques-
tra se torna cada vez mais 
forte, unindo diferentes 
gêneros musicais com 
formações inusitadas e 
diferenciadas.

Rock Sinfônico 
Tributo a Pink Floyd, 
com a Orquestra Sin-
fônica de Indaiatuba

Grupo convidado: 
Villa Jazz
Dia: 18 de maio
Horário: 20 horas
Local: Palco Externo, 
em frente à Prefeitura 
de Indaiatuba
Endereço: Av. Eng. 
Fábio Roberto Barnabé, 
2.800, Jardim Espla-
nada, CEP 13331-630, 
Indaiatuba/SP
Informações: www.
indaiatuba.sp.gov.br/
cultura-online/



Considerado tendência mundial do varejo para os próximos anos, o modelo de 
negócio no formato Strip Mall chega à Indaiatuba, no o antigo “Vilarejo”, no Distri-
to Industrial, no lugar foi inaugurado na manhã do dia 09/05/2019 o “Buick Mall” 
pelos sócios, José (Buick) Antonio Rodrigues, Juliana (Buick) Rodrigues, Rafael 
Rodrigues e o Gerente André Cardoso. O local conta com um centro de com-
pras e de convivência que comporta mais de 900 empresas e por onde circulam 
diariamente em torno de 75 mil pessoas, além das mais de 60 mil famílias que 
residem nos bairros próximos.

A 4ª Edição do Prêmio Profissional Destaque Prata da Casa, aconteceu últi-
mo dia 8 de maio, no espaço Vila Manresa, com a presença de profissionais 
e empresários do segmento de arquitetura e construção civil da região. Teve 
também o Lançamento da Campanha 2019 do Programa de Relacionamento. A 
cerimônia foi apresentada pela jornalista Cristina Maia, repórter da Rede Globo 
por mais de 23 anos, há 7 anos se apaixonou pelo segmento da arquitetura, 
decoração e paisagismo. Ao todo 10 profissionais foram premiados no setor da 
construção civil e receberam o troféu Profissional Destaque Prata da Casa 2018.

 
ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO - ATENTO

COLABORADORES EM DESTAQUE

PAULO RICARDO

MARI

ESTER

MAURA MARQUES

JOSÉ CARLOS
DE SOUZA

CARLITO

MARIA DE 
FÁTIMA OLIVEIRA

NIVALDO

FERNANDO 
GONZALES

MANOEL ROBERTO

WESLEY

RAFAELA 
FERNANDES

MARIA DE
OLIVEIRA ANDRÉ

MARIA
RAQUEL

AGUINALDO IARA

MARIA DE
OLIVEIRA ANDRÉ

DONIZETI PONTES
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A 5ª partida do Paulista A de Rugby contra a tradicional equipe do Bandeirantes RC no dia 11/05 no Campo 
Municipal De Rugby De Indaiatuba, com um score de 44 a 28, nossos meninos ganharam um jogo muito 
bem jogado. AVANTE TORNADOS!

Célia Camargo da Criativa Móveis Artesanais Indaiatuba 
aguardando a sua visita Whatsapp (19) 92000-7873

No dia 11/05 aconteceu no Clube 09 de Julho o 
tradicional Baile do Dia das Mães. A  Equipe de 
dança Rodrigo de Oliveira deu um show para os 
associados e convidados que curtiram essa noite 
mais que especial.

Hector Nicolucci e Carol Denni da  Flair Fotografia e 
Bruna, Murilo Ramos,Flávia Souza e Michelle Cristina 
Pereira no Happy Hour do Quintal da vó que acontece 
de quarta a sexta-feira na Av. Presidente Vargas, 1100

Venha experimentar o delicioso Escondidinho de 
cupim do Quintal da Vó.



Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!

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

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

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

CHEF RICARDO CLETO

Essa semana trago a vocês a receita de um prato que iremos 
servir durante o festival gastronômico Restaurant Week. O tema 
deste ano são receitas caipiras, rústicas ou até de família, assim, 
resolvi propor um risoto que sempre comia quando morei na Itá-
lia, o Risoto Del Contadino. O prato é parecido com o baião de 
dois brasileiros, mas com um toque italiano, do arbóreo e o do 
vinho tinto. Ele é rico e saboroso e vai agradar a todos!

Conheça a receita:

Ingredientes:

•50g de cebola rocha picada
•50g de vinho tinto
•30g de alho poró picado
•1 dente de alho amassado
•1 fio de azeite
•160g de arroz arbóreo
•250g de linguiça toscana
•70g de feijão branco cozindo “al dente”
•1l de caldo de carne. Sugestão: em último caso, pode ser 

usado água com 4 cubos de caldo de carne
•40g de manteiga
•70g de parmesão ralado
•Sal e pimenta do reino a gosto
•Cheiro verde a gosto
•Radicchio fresco picado a Julienne para decorar

Modo de preparo:
Retire a linguiça da tripa e em uma panela, coloque um fio 

de azeite, metade da manteiga e as linguiças. Frite até dourar. 
Na mesma panela da linguiça, acrescente a cebola, o alho, o alho 
poró e, quando estiverem no ponto, coloque o arroz, refogue por 
30 segundos. Em seguida, coloque o vinho e deixe evaporar.

Aos poucos, adicione o caldo de carne, mexendo sempre até 
que o arroz esteja al dente. Coloque os feijões, o cheiro verde e o 
parmesão. Acerte o sal e a pimenta e, por último, coloque a outra 
metade da manteiga gelada. Mexa mais alguns segundos e sirva 
decorado, com as tiras de Radicchio.

A receita acima serve até 4 porções.

A17

Odir e Andréa da Indalux, Fernanda do CNA e Márcia e Sandra da Jóia Produtos Naturais 
recebendo o Bolo da Madre, mimo do Jornal Mais Expressão

Diego e Felicia Furlan na Pizzaria Babbo Giovanni 
saboreando uma deliciosa pizza.

Seu Orlando da Placas 
para túmulos

Rosemary Cardoso de Almeida e Airton cardoso de 
Almeida, recebem de sua amiga Ruth Moraes o presente 
do aniversário da bodas de pérola do casal.

Luiza, Solange e Alexandre,  família linda reunida na pizzaria 
Torrelaguna no Itaici.

Maria, Antônia, Vânia e Áquila da Equipe Rei da Costela
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Alunos da Unidade II do Colégio Meta fazem lanche 
com música ao vivo

Guto Soster e os Djs Cris Vibe e Fábio Leonel, na 2ª 
Rota do Gin de Indaiatuba que aconteceu no The Hops



A Nova Loja / Coleção Magnólia
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Adelaide Decorações

A Adelaide Decorações é especialista em persianas, 
cortinas, papel de parede, colchas sob medida, 
almofadas, tapetes e carpetes. Trabalha com Tecidos 
nobres em grande variedade e faz sucesso há mais 
de 20 anos com seu bom gosto e profissionalismo. 
Faça um orçamento sem compromisso. Av. Itororó, 
704 – Fones: (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829. 
(Atendimento no anúncio abaixo). Você vai adorar e 
seu bolso também!

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

Casamento de 
Valesca Andrade. 
É a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

Beatriz e Andrey no Grenelle Gastro Pub

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

Zélia com o lindo Tony em consulta na Clínica Bicho Amigo Edson e Lucas no Cintra Restaurante 

Osmar e Victor saboreando a deliciosa costela do 
restaurante Kostela do Japonês

Os simpáticos amigos Romildo, Michel e Danilo, al-
moçando no Kostela do Japonês essa semana

No Grenelle Gastro Pub é assim: Todos os dias 
surpreendentes pratos executivos. Toda quinta 
promoção de hambúrguer com batata de $17,00 
a $20,00. Sexta à noite Happy Hour e sábado no 
almoço sempre com novidades no cardápio. Pe-
gue a família, chame os amigos e vá desfrutar de 
fantásticos pratos! Av. Conceição, 250 – Fone: (19) 
3834-4802

Mr. Roof    

Bar do Alemão

Grenelle Gastro Pub

No Bar do Alemão além do tão famoso e tradicional 
cardápio, você pode saborear de terça à sexta, Pratos 
Executivos por R$31,90 a R$47,90 com salada e 
sobremesa. São fantásticos, corra! Av. Coronel Antônio 
Estanislau do Amaral, 630. Fone: (19) 3328-0610
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As daminhas ficaram charmosas nas mãos do nosso 
cabeleireiro Tiago Costa no último dia 04/05 no Hotel Travel 
Inn Wise. Parabéns, ficaram lindas!!

No ultimo dia 14/05 inaugurou em Itaici a Galeteria Pasta e 
Gallo, os proprietários recepcionaram clientes, amigos e a 
imprensa. Desejamos muito sucesso!

A Portobello Shop recebeu na quarta-feira arquitetos para 
o lançamento da linha Harpa. Na foto Regina Papp, Tais 
Papp e Luis Carlos Geraldi, o mais Expressão agradece o 
convite e deseja sucesso.

O programa EXPRESSÃO NO AR recebeu essa semana o 
Dr. Caio Guarnieri, da Oral Sin Indaiatuba, se você perdeu 
acesse nossas redes sociais.

Orlando, Daniela e Orlando Júnior no dia 10/05 
quando foi apresentado no Espaço 55 para corretores, 
o London Park. Parabéns o Mais Expressão deseja 
muito sucesso!

O Colégio Candelária é nosso novo parceiro, Padre Marcelo Pres. 
e Dir. do colégio e sua equipe pedagógica Marcos coord., Maria 
Carolina Diretora e Leila Coord., sejam todos muito bem vindos 
ao Mais Expressão que nossa parceria seja de muito sucesso.

O Polo Shopping proporcionou para todas as mamães nos 
dois últimos fins de semana, dois shows maravilhosos, ABBA 
MAJESTAT E MAGIC QUENN show tributo, Parabéns ao Polo 
Shopping, que venha mais shows como estes.

Mel Mendes proprietária da Loja AmorAmor moda infantil fem. e 
masc. e sua equipe Ivi, Thalina e Alessandra, que inaugurou dia 
11/05 Parabéns Mel, o Mais Expressão deseja muito sucesso!!

Marcia Romão, Ivanilde Reis Cerimonialista e Blogueira, 
Alexandre Romão Presidente da AEAI, no evento dia 07/05 
em comemoração da parceria entre HVC e Centro Médico 
São Camilo Indaiatuba.
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negócios & classificados
Nº 847

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



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz conju-
gada com área gourmet,lavanderia,garage, descober-
ta para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms,sala,coz,wc,
CA283 – JD.MORADA DO SOL – R$265 MIL – 2 dor-
ms,sala,coz,wc
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dor-
ms,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),sa-
la,coz,wc,garagem    
           

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

APARTAMENTOS

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

TERRENOS    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMER-
CIAIS APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL

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

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

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR A PARTIR 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,sa-
la,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 car-
ros. 

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

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

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

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sa-
la,coz,wc,sem garagem
VL BRIZOLA – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
CECAP – R$600,00 -  dorm,coz,wc
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
CENTRO – R$770,00 -  2 dorms,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,ga-
ragem.
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,lavanderia,quartinho nos fundos,garagem
JD.PRIMAVERA – R$1200,00 – 3dorms (1st),sala,co-
z,wc,garagem para 1 carro.
VILA ALMEIDA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,ga-
ragem para 1 carro.
VL.SORIANO – R$1800,00 – 3dorms (1st com closet),-
sala,coz,2wc,lavanderia fechada,edícula com churras-
queira,garagem para 2 carros.

APARTAMENTOS

PQ. RES. INDAIA – R$600,00 – 2dorms,sala,coz,wc,la-
vanderia,1 vaga de garagem.
JD.ALICE – R$800,00 – 2 dorms,sala,coz planeja-
da,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,en-
trada 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 ga-
ragem coberta

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m²,3wc,es-
trutura 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 inter-
ligadas,cada uma com wc,sala dos fundos com azule-
jo,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,esca-
das,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 condicio-
nado,pia,espaço para esterilização,já esta pronta para 
receber o equipo. Com direito a secretaria,luz,agua,ip-
tu,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 integra-
das, 4 dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 4 vagas, pisc 
c/ cascata, churrasq e fogão a lenha e ar cond. R$880.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03887 – MONTREAL RESIDENCE - 3 dorms (1 suíte), 
sala, coz, lavand, área gourmet, preparação p/ ar cond, pé 
direito alto, garagem para 2 carros (1 coberta), portaria 24h e 
lazer completo.  ..................................................R$480.000,00
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 acabamento.   
.............................................................................R$550.000,00
CA03466 – COND. JD. DOS AROMAS - 3 dorms (1 suíte), es-
critório, 3 salas, móveis planejados, lavabo, churrasq, forno de 
pizza, amplo quintal, 3 vagas e lazer completo. R$650.000,00

APARTAMENTOS

AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz, 
1 vaga e port 24h.  .............................................R$170.000,00
AP01357 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, 
coz, 1 vaga e port 24h.  .....................................R$265.000,00
AP01353 – ED. AZALEIA - 3 dorms, coz. planejada, sala e 
gar. Port 24h.  .....................................................R$280.000,00
AP00695 – ED. TORRES DA LIBERDADE - 3 dorms (1 suíte) 
c/ AE, sala, coz. c/ AE, lavand. c/ AE, 2 vagas e depósito c/ 
3m².  ..................................... R$500.000,00. Aceita permuta.

TERRENOS

OPORTUNIDADE

LOTEAMENTO INDUSTRIAL EUROPARK – 500m².  ......... 
.............................................................................R$250.000,00

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

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, cozinha e gar.  ..... 
.........................................................R$800,00 isento de IPTU
CA03646 – PQ. DAS NAÇÕES - 1 dorm, sala, coz e gar.  ... 
.........................................................R$850,00 isento de IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03883 – JD. OLIVEIRA CAMARGO – 2 dorms, sala, coz e 
gar. ...............................................................  R$700,00 + IPTU
CA03541 – VL. BRIZZOLA – 2 dorms, sala, coz e copa.  ..... 
.......................................................................R$900,00 + IPTU
CA03773 – PQ. DAS BANDEIRAS – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU
CA1767 – JD. REGINA - 2 dorms (1 suíte c/ hidro), sala 2 amb, 
coz. Integrada, gar e edícula. R$2.000,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA1488 – JD. TROPICAL – 3 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.500,00 + IPTU
CA03884 – JD. UNIÃO – 3 dorms (1 suíte), sala, coz e gar. 
R$1.500,00 + IPTU
CA03036 – JD. POMPEIA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, copa 
e 2 garagens. R$2.200,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, copa, coz 
e gar. R$2.500,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

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

APARTAMENTOS

AP00805 – CIDADE NOVA II - Kitnet mobiliado. ................... 
.........................................................R$800,00 isento de IPTU
AP00756 – JD. PORTAL DO SOL – 2 dorms, sala, coz e gar.  
.......................................................................R$800,00 + IPTU
AP0389 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz 
e 1 vaga.  .......................................R$700,00 + IPTU + Cond.
AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e gar.  ..... 
........................................................R$750,00 + IPTU + Cond.
AP00991 – ED. ROCCAPORENA - 1 dorm, sala, coz e gar.  
........................................................R$950,00 + IPTU + Cond.
AP01066 – JD. DI BARI - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e 1 
vaga.  ..........................................R$1.000,00 + IPTU + Cond.
AP0294 – ED. MARGARETH - 2 dorms, sala, coz e gar cob.  
.................................................................................R$1.300,00
AP01350 – RES. RES. VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte), sala 
2 amb, coz. planejada e gar.  ....R$1.350,00 + IPTU + Cond.
AP0360 – ED. MANHATTAN - 2 dorms c/ AE, sala, coz. plan. 
e gar.  ..........................................R$1.500,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

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

SALÕES COMERCIAIS

SL00248 – JD. REC. DO VALLE – 34m² c/ 3 WCs.  ............. 
.......................................................................R$900,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz e 
estac. .........................................................R$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

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

SL00370 – SALÃO COMERCIAL – JD. PAULISTA - Aproxi-
madamente 100m², 02 Banheiros Sendo 01 Adaptado E Área 
De Luz. - R$1.500,00+ IPTU
CA01094 – CASA + EDÍCULA – JD MORADA DO SOL - 02 
dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia entrada e gara-
gem 04 vagas. Edícula com 01 dormitório, cozinha, banheiro e 
varanda. Locação: R$1.500,00 + IPTU/ Venda: R$370.000,00
CA03856 – CASA – JD ESPLANADA - 04 suítes sendo uma 
c/ closet, 01 quarto p/ leitura, sala 02 ambientes, copa, cozinha 
com planejado e fogão embutido, edícula com churrasqueira 
e lavabo, quartinho nos fundos, garagem 02 vagas cobertas 
com 02 portões automáticos. A/C 233M², A/T 300M² Locação: 
R$3.500,00 + IPTU/ Venda: R$750.000,00

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
98457-0730



B4 Imóveis

CASA VENDA NO JARDIM RECANTO DO VALLE Linda casa de 03 dormitorios sendo uma sui-
te,cozinha planejada churrasqueira em otimo acabamento R$ 435.000,00 aceita financiamento e 
imovel ate 50% do valor.                       

APARTAMENTO JARDIM MORUMBI - 02 dormitórios,sala,cozinha,wc,lav. 01 vaga de garagem
apenas 145.000,00 aceita financiamento

ESTAMOS CADASTRANDO IMOVEIS PARA TODAS AS MODALIDADES
RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, RURAIS, COMERCIAS E PERMUTAS

VENDAS

CASAS

CA00023- VILA FURLAN- 3 dorm s, 1 suite , sala para 2 ambientes, cozinha america-
na, lavabo, jardim de inverno, Área gourmet. Casa Nova  ..................... R$ 365.000,00.
CA00025   JD  REGENTE  Sobrado com 3 dorms 1 suíte, coz, sala jantar e estar garag  
2 autos, wc social, escrit. espaço gourmet , varanda p. elétron.  ............ R$ 450.000,00
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-  3 dorms, 1 suíte, sala 2 amb, cozinha planej, a|s c 
churrasq. e pia. Aquec solar. Condomínio com área de lazer completa  .........................  
................................................................................................................. R$ 480.0000,00
CA00022 – PARK REAL – 03 suites, sala 2 amb, coz amer, garag COB, piso porc, área 
gourmet.  .................................................................................................. R$ 499.900,00.
CA00001- VILA VENEZA -3 dorms planej, sala dois amb, coz, lavanderia e wc social.  
................................................................................................................... R$ 385.000,00
CA00064 – MARIA DULCE – 03 suites  1 mater,  pisc, cascata, sala 3 amb, a/s, área 
gourmet, Coz americana .......................................................................... R$ 920.000,00
CA00028- JD DOS IMPÉRIOS-  Nova com 3 dorms, 1 suíte, sala grande, wc social, coz 
área serv, gar p| 2  carros coberta + 1 vaga. Excelente imóvel.  ............  R$ 390.000,00

APARTAMENTO

AP00009 – GIOVANNA – Excel. apto em uma localização Privilegiada, 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 loca-
lizacao  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$ 320.000,0
CH00011- RECANTO DAS FLORES- Linda chácara com área de lazer comp., chur-
rasq., 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 gour-
met  ........................................................................................................... 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
TE00067 – JD MANTOVA 241 metros –  ................................................ R$ 160.000,00
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, 
cozinha, despensa, área de serviço, área gourmet e quarto de empregada, todos com 
armários e box nos wcs. Garagem para 4 carros, sendo 2 cobertos. Excelente locali-
zação.  ............................................................................................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 más-
ter. 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 am-
bientes, cozinha e lavanderia, com planejados. Salão para festa com churrasqueira 
toda avarandada. ...........................................................................R$ 3000,00 + Iptu.

APARTAMENTO 

AP00001 - LÊ CHATEAU FRONTENAC- 3 suítes, sala dois ambientes, cozinha, wc 
social, todo planejado c/ porcelanato. 2 vagas. 118 metros. R$ 2.800,00+iptu e cond.
AP00002 - EDIFÍCIO FELICITA - 3 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia e uma 
vaga.  .................................................................................. R$ 2.000,00+iptu e cond.
AP00010 - EDIFÍCIO MARAGOGI-Com 3 dormitórios com uma suíte, 2w, sala 2 am-
bientes, cozinha e lavandeira e aquecedor a gás. Com elevador e uma vaga.  ..........  
..........................................................................................R$ 1700,00 + Cond. e Iptu.

SALAO 

SL0001 - AV.VIC.DE INDIATUBA – 500 MTS – .......... R$ 6000,00 PISO SUPERIOR
SL0002 - AV.VISC.DE INDAIATUBA – 500 MTS ...R$ 15.000,00 – PISO INFERIOR.

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, chur-
rasqueira, 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.  ..........  
.............................................................................................R$1500,00 + cond.+IPTU
AP00021-  VARANDAS DO BOSQUE -Apto muito bem conservado e em uma otima 
localizacao  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 banhei-
ros, 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. Meza-
nino com 53.9 metros.  Recepção, refeit., e cozinha,escrit.,estcion.. Pé direito 8 me-
tros.  ...............................................................................................R$ 5.000,00 + Iptu.
GL 00005 - CALDEIRA A|T 3000 – A|C 2000 – R$ 34.000,00 + COND 2.800,00 = 
IPTU  ..........................................................................................................R$1.300,00
GL – 00005 – AMERICAN PARK – A|T 6839.68 – A|C 4442.00 –  ........R$ 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 estacionamen-
to. ...................................................................................................R$ 5.000,00+ Iptu.
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AUXILIAR DE LIMPEZA – Expe-
riência na função e disponibilida-
de para trabalhar em escala 6x1.

AUXILIAR COMERCIAL – Para 
trabalhar em empresa do Ramo 
de Instrumentação. Técnico em 
Mecânica, Mecatrônica ou Au-
tomação Industrial. Residir em 
Indaiatuba. Experiência na área 
administrativa e comercial.

ANALISTA DE PROCESSO DE 
USINAGEM - Superior em En-
genharia Mecânica / Produção 
/ Tecnólogo em Processos ou 
Técnico. Experiência em progra-
mação / preparação torno CNC 
e Centro de Usinagem. Conhe-
cimento em desenho mecânico 
e metrologia, conhecer software 
Solid Edge ou similares. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

ANALISTA DE PCP – Experi-
ência na função. Conhecimento 
no sistema TOTVUS Microsiga 
Protheus. Superior completo.

ASSISTENTE DE DEPARTA-
MENTO PESSOAL – Experiência 
em fechamento de folha de pa-
gamento, Residir em Indaiatuba.

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

ELETRICISTA DE MANUTEN-
ÇÃO. Experiência nas áreas de 
som e iluminação. NR 10. Para 
manutenção industrial e predial. 

JARDINEIRO – Experiência na 
função. Residir em Indaiatuba.

MECÃNICO DE MANUTENÇÃO 
– Experiência em manutenção de 
máquinas de usinagem. 

MOTORISTA – CNH C. Conhe-
cimentos em São Paulo. Residir 
em Indaiatuba.

PASSADOR (A) – Residir em 
Indaiatuba. Com ou sem expe-
riência.

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

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

Horário de atendimentos de 
Segunda a Sexta-feira das 07h00 as 15h45. 

Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

Vagas on-line, sujeitas a alterações a qualquer momen-
to. Para saber a empresa e dados da vaga comparecer 

ao Pat com todos os documentos.

Auxiliar de enfermagem

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de marceneiro

Chapista de lanchonete

Chefe de serviço de limpeza

Coordenador de restaurante

Empacotador a mão(PCD)

Enfermeiro

Fisioterapeuta geral

Fonoaudiólogo geral

Marceneiro

Mecânico de manutenção 
de empilhadeiras

Mecânico de refrigeração

Montador de estruturas 
metálicas

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão-guincho 
pesado com munk

Operador de prensa

Operador de zincagem

Pedreiro

Pizzaiolo

Porteiro

Programador de máquinas - 
ferramenta com comando

 numérico

Serralheiro de alumínio

Soldador

Subgerente de restaurante

Técnico de enfermagem

Técnico em manutenção de 
equipamentos de informática

Torneiro mecânico

Vendedor ( PCD)

Vendedor de serviços
Vigilante

EMPREGOS

CONTATE-NOS
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classificados

Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, 
banheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². + 
C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R $ 6 8 9 . 0 0 0 , 0 0  F . 
3875-2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 Casa frente 
– Sala, cozinha, 01 
dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormi-
tório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 
3875-2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
S A L A  ,  C O Z I -
NHA(PLANEJADO), 
BANHEIRO, GARA-
GEM P/01 CARRO 
. COND:200,00 IN-
CLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa ecônomica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
F.: (19) 98254 7703  / 
(19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms 
no Jd. dos Imperios 
R$380 MIL  - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do 
sol R$290 MIL - (19) 
98136-7331 
Casa  com 3 dorms 
( 1st) no Pq. Indaia – 

R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms 
na Vl Maria Helena 
com  At : 2700m²,para 
construtores é possí-
vel, desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
 OPORTUNIDADE! 
J D . L A G U N A  E M 
SALTO-SP. Casa de 
02 dormitórios, sendo 
um suíte, sala/cozi-
nha americana, wc, 
garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em 
lote de180m2 + uma 
chácara de 100m2 (SÓ 
TERRENO) no bairro 
pedregulho em Indaia-
tuba-SP. troca-se por 
casa em Indaiatuba de 
menor ou igual valor. 
Base: R$310.000, 00. 
Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
O P O R T U N I D A D E 
ÚNICA! !  JARDIM 
MORADA DO SOL. 
Rua:77, próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210.000,00  em 
oferta somente para 
o mês de fevereiro por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suíte, gara-
gem, bom acabamento 
em lote de 125m2. 
Aceita:  R$110.000,00 
de entrada + 90 x 
R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!
JD.COLIBRIS - 02 
dormitórios (01 suí-
te) sala- cozinha –wc 
social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. 
Oportunidade úni -
ca! Em oferta para o 
mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 por ape-
nas: R$265.000,00, ou 
terreno no negócio. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
JARDIM ADRIANA 
- Excelente casa em 

dois pavimentos, sen-
do no pav superior: 02 
dormitórios (01 suíte) 
wc social, sacada com 
porta balcão com vista 
para o Parque Ecoló-
gico e no pav inferior: 
sala 02 ambientes –
lavabo, wc social, la-
vanderia, edícula   e 
grande espaço de ter-
reno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletrôni-
co. De R$350.000,00 
em oferta durante o 
mês de fevereiro por 
R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no 
negócio.
O P R T U N I D A D E ! 
JARDIM ITAMARA-
CÁ - 02 dormitórios 
(01 suíte) wc social, 
sala, cozinha, gara-
gem com portão ele-
tronico,110m² de área 
construída, em lote 
de 133m² documen-
tos em ordem para 
financiamento. Ape-
nas R$255.000,00 
aceita terreno e carro. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
Jardim Itamaracá 
Vendo/Troco - Casa 
com 123metros de 
área contruída, em 
terreno de 400 me-
tros, com 3 dormitó-
rios, sendo uma suí-
te e um WC social, 
sala, cozinha, área de 
serviço, garagem p/ 3 
carros, todos com aca-
bamento em piso frio, 
corredor lateral com 
1,5 metros de largura, 
no fundo uma área do 
terreno com 123m², 
com opção para outra 
construção, como casa 
terrea e/ou sobrado. 
Aceito permuta por 
casa de menor valor, 
nos bairros: Maria He-
lena, Jardim Aquario, 
Cidade Nova I e II. 
O imóvel encontra-se 
em perfeito estado de 
conservação, não ne-
cessitando de gasto 
com pinturas e ou-
tros serviços. Valor: 
R$580.000,00. Conta-
to direto c/ proprietário 
F.: (19) 3875-0667. 
Doc: OK
Vendo casa no Jar-

dim Oliveira Camar-
go - 5 comôdos sala, 
cozinha, 3 dormitó-
rios, 2 banheiros e 
entrada para carro. 
Aceito financiamen-
to pela caixa . Valor 
R$190.000,00. F.:(19) 
3835-1210 / (19) 3834-
8020 / (19) 98316-
2829 WhatsApp
CASA– VILA FURLAN 
- 03 dorm.  sendo 01 
suíte, sala de estar e 
jantar, coz. planejada, 
02 wc, 01 lavabo, área 
de serviço, churras-
queira e garagem 02 
vagas. A/T  180M² A/C  
150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamen-
to). F.: (19) 3935-
CASA – JD ESPLA-
NADA - 03 dorm. sen-
do 01 suíte, 01 WC, 03 
sacadas, sala de estar, 
jantar e sala de tv, coz. 
planejada, dorm. de 
empregada com WC, 
área gourmet, espaço 
p/ piscina com enca-
namento preparado, 
aquecimento solar em 
todos os cômodos e 
garagem coberta 02 
vagas. A/T  360,00 
M²e A/C  270,00 M² - 
R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitó-
rios, sendo 1 suíte 
com planejados, Sala, 
Cozinha com Plane-
jados, 1 WC, área de 
serviço, Garagem  4 
vagas sendo 2 co-
bertas. A/C 190,00M² 
e A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dor-
mitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de 
serviço e garagem 02 
vagas A/C 125,00M² 
E A/T 125,00M² - 
R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
Sol - Garagem 2 car-
ros com portão ele-
tronico, sala, cozinha, 
banheiro, 2 quartos 
sendo 1 suíte, parte 
superior lavanderia e 
banheiro. Estuda troca 
por terreno de menor 
valor como forma de 
pagamento. F.: (19) 
99735-5418. Tratar 
c/ Antonio. Valor: R$ 
380.000,00
Vendo casa Cond. Jd. 
Park Real – Casa nova 
em fase de acabamen-
to: 3 dormitórios (1 suí-
te), cozinha americana 
planejada, espaço gour-
met, lavabo e banheiro 
social, sala, lavanderia, 
garagem coberta para 
2 carros, lazer e porta-
ria 24h. R$550.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734

Vendo casa - Sobra-
do Jd. Moacyr Arruda 
– 2 dormitórios com 
armários, 1 suíte, ar 
condicionado, sala de 
estar 2 ambientes, la-
vabo, banheiro social, 
cozinha com armários, 
banheiro social, área 
de serviço, churras-
queira com pia, aque-
cimento solar, portão 
eletrônico, cerca elé-
trica e garagem para 
4 carros sendo 2 co-
bertas. R$560.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, am-
plo quintal, garagem 
para 3 carros e área 
de lazer. R$3.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$650.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Casa Jardim Aquá-
rios - Casa nova c/ 
3 dorms, sendo uma 
suíte, wc social, cozi-
nha, área de serviço, 
garagem coberta para 
dois autos, piso porce-
lanato. R$ 385.000,00. 
F.: (19) 99115-8368
Casa Vila Suíça - So-
brado com uma suíte, 
planejados, wc so-
cial, sapa para dois 
ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, 
despensa, wc, área 
gourmet e serviço. Ga-
ragem coberta para 
dois autos, com chur-
rasqueira e forno de 
pizza.  A/T300m A/C 
180m. R$ 720.000,00. 
F.:(19) 99115-8368
Casa Jardim Esplen-
dor - Sobrado com 5 
suítes, espaço gour-
met, piscina. Todo pla-
nejado. Belíssima. R$ 
2.300.000,00 F.: (19) 
99166-8272

 
CASA -JD. MONTE 
VERDE - 01 dorm., 
sala, coz., WC, lavan-
deria e garagem 01 
vaga. - R$750,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de ser-
viço e garagem 02 
vagas. Ótimo acaba-
mento. - R$1.350,00 
+IPTU. F.: (19) 3935-
1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 03 
dorm., sendo 02 com 
sacada, sala para 02 
ambientes, copa/coz. 
com balcão planejado, 

02 WC, 02 lavanderias 
(sendo 01 no piso su-
perior), churrasqueira 
e garagem 02 vagas 
com portão eletrônico. 
- R$1.400,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, am-
plo quintal, garagem 
para 3 carros e área 
de lazer. R$3.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$650.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Aluga –  se casa 
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dormi-
tórios (1 suíte c/ ar-
mários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99778-4336
Aluga-se Casa Jar-
dim Paradiso - Lindo 
sobrado com 3 sítes, 
c/1 master. Piscina e 
jardim. R$ 5.000,00 
+ iptu + cond. F.:(19) 
99166-8272

 
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL 
-  (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 
3 dorms na Cida-
de Nova R$350 MIL 
-  (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chá-
cara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
J d .  C o l i b r i s - 
AP00862 - 02 dorm, 
sa la ,  coz inha(p la-
nejada),  banheiro, 
garagem p/01 car-
r o  .  c o n d : 2 0 0 , 0 0 
i nc luso  água  R$ : 
175.000,00.
Vendo apt no Cen-
tro com 2 dorm. + 1 
suíte, todos os cô-
modos com armário, 

garagem p/ 2 carros 
e cozinha planejada. 
(19) 99697- 6698
Vendo Apartamento 
Ed. Torres da Liber-
dade – 3 dormitórios (1 
suíte), WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, 
2 vagas de garagem 
e home box no sub 
solo. Aceita permuta. 
R$500.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vende - se Aparta-
mento Cocais II - 2 
dormitórios, banhei-
ro ,  sa la ,  coz inha, 
lavanderia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99194-0145
Oportunidade Apar-
tamento Jd. Tropi-
cal – 2 dormitórios 
sendo 1 suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, 
lavanderia, WC social, 
varanda gourmet e 
1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento Sala 
Living - Bosqueirão 
Santos-SP - Frente 
prédio na praia F.: 
(13) 99718-5517 / (13) 
99712-3768 WhatsApp
A p a r t a m e n t o  2 
dorm, suite - Frente 
ao mar Vila Caiçara 
/ Praia Grande   F.: 
(13) 99718-5517 / (13) 
99712-3768 WhatsApp

 
Vendo ou  A lugo 
a p a r t a m e n t o  n o 
condomínio Bosque 
dos Indaiás - com 2 
dormitórios, sala em 
L, garagem coberta. 
Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250

 
Sitio Estrada Mato 
Dentro  - Valor: R$ 
2.500. 000,00 F.: (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Precisa-se de caseiro 
para serviços gerais 
em sítio na estrada 
de Indaiatuba para 

Monte Mor. Boa loca-
lidade para morar F.: 
(19)99736-7983 ou  
99619-2921 (What-
sApp)
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada, pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de, diversas árvores 
frutíferas, playground 
, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
CHÁCARA – LAGOS 
DE SHANADU -03 
dorm., sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, 
wc, área de serviço 
e garagem 02 vagas. 
Gramada e possui pis-
cina. A/C 258.78M² e 
A/T 5.280M² -  R$ 
790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Chácara - Recanto 
das Flores Linda com 
planta aprovada para 
casa com piscina. Po-
mar, área gourmet, 
com churrasqueira , 2 
wcs, cozinha, dispen-
sa, logo com peixes. 
A/T500m A/C 200m² 
R$ 700.000,00. F.: 19 
99115-8368
V e n d o  C h á c a r a 
2.500m² Colinas do 
Mosteiro - fundo para 
o lago à 100 metros 
da portaria. F.: (13) 
99718-5517 /  (13) 
99712-3768 WhatsApp
 
Terreno Jardim Es-
planada Ótima topo-
grafia! 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-
CO LOTE NA RUA) 
150M2 – R$1060,00P/ 
M2 - ESCRITURADO. 
F.: (19)99762-7997 / 
(19) 3935-3294. 
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JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSIMO 
– R$1.100,00 P/ M2 - 
F.:(19) 99762-7997 /  
(19) 3935-3294
Jardim Piemonte - 
311m².  Boa topografia 
R$ 160.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Europark Terreno 
Industrial - 1000m² 
ótima topografia R$ 
400.000,00 F.:(19) 
99166-8272
Jardim Bréscia - Opor-
tunidade única, TER-
RENO com 200m2, 
plano, na quadra H, 
com escritura e registro, 
R$165.000,00. Estuda 
-se proposta. F.: (19) 
3834-6222 / (19) 98394-
0038. 
Terreno no Distri-
to Industrial Vitória 
Martini. Rua: Mafalda 
Barnabé Soliani com 
Alberto Magnusson lote 
de esquina podendo 
construir 5 galpões, 
área 1322,72m² lote 
21 quadra F. Valor: 
R$600.000,00 parce-
lo em 6 vezes F.:(19) 
97420-5895
Vendo terreno Cond. 
Jd. Residencial Vene-
za - 250m². Condomínio 
com piscina adulto e 
infantil, salão de festas, 
play ground e campo. 
R$180.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vende-se Terreno 
Cond. Jd. dos Impérios 
– 225m². R$150.000,00. 
Fone: (19) 99194-0145
Terreno Comercial - 
Ótima localização R$ 
1.000,00 o metro. F.: 
(19) 99721-0395

Terreno Condomí-
nio Jardim Esplen-
dor - 300m² plano R$ 
470.000,00 F.:(19) 
99166-8272
Terreno - Jardim Espla-
nada. Ótima topografia! 
R$ 245.000,00. F.:(19) 
99115-8368
Terreno - Condomí-
nio Terracota. Plano 
boa localização 1808m² 
R$ 542.400,00. F.: (19) 
99115-8368
Terrenos Condomínio 
Quintas de Terracota - 
1200m² lote de esquina 
R$ 210.000,00 F.: (19) 
99721-0395
Terreno Jardim Man-
tova - 207m² boa topo-
grafia R$ 138.000,00 F.: 
(19) 997210395
Vendo Terreno - com 
300m² Jardim Esplana-
da I, excelente localiza-
ção e topografia, a 50 
metros da Av. do parque 
ecoógico 5 minutos do 
centro, próximo ao Co-
légio Objetivo e o novo 
Sumerbol, Padaria Sui-
ça e Gianini, fácil acesso 
as rodovias. Doc: ok. 
Escriturado e registro. 
Contato F.: (19) 98288-
1728. Proprietário. Va-
lor:  R$ 235.000,00 Mil
Terreno Condomínio 
Horizontown - 450m² 
F.: (13) 99718-5517 / 
(13) 99712-3768 What-
sApp

 
Vende-se Ponto – Jd. 
Regina - Salão odon-
tológico - 40m² mobi-
liado, 2 banheiros e 
garagem para 2 carros. 

R$25.000,00. Fone: (19) 
99778-4336
SALÃO COMERCIAL 
–REC. CAMPESTRE 
JÓIA - 250m² constru-
ídos. Cozinha, meza-
nino, lavanderia, 02 
WC’s sendo 01 adap-
tado p/ cadeirante. - 
R$4.000,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal 
do Parque ecológico! 
São 500m² construí-
dos, possui mezanino, 
escritório e banheiros. 
- R$4.300,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
Vendo Marcenaria ins-
talada e funcionando ( 
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 cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, 
depilação e barbearia.

Informe a senha J46 
para receber desconto 
especial! Ligue: (19) 
3318-4441 /Whats 
98965-8498
Cursos de cuidador 
de idoso, atendente de 
farmácia, informática, 
rotinas administrativas 
e logística. Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
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
Vendo escrivaninha 
nova sem uso R$350,00. 
F.: (19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo Rack novo 2,0 
metro R$400,00.F.: (19) 
3875-4737 / (19) 99380-
5379
Vendo estabilizadores 
R$40,00 (Cada). Cabos 
com 3 pinos, caixas de 
som para computado-
res, teclados e mouses. 
Preço Imperdível. F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379 
Vendo um acento de 
encaixar no vaso para 
idosos. Com nota fis-

cal R$170,00. F.: (19) 
98174-5270
Vendo cokpit com vo-
lante. R$1300. Tratar 
com Guilherme (19) 
99712-1426
Vendo Mesa de 8 luga-
res 2 metros de compri-
mento por 1 de largura. 
F.: (19) 99292-6972
Vendo Guarda roupa 
em Bom estado cor: 
Marfim 4 gavetas e 4 
portas  Valor: R$190,00 
F.: (19) 98143-4184
Vendo Prensa Cami-
seta/caneca - Prensa 
plana 30x42 para su-
blimação de camisetas, 
almofadas, mouse pad, 
azulejo, mais Prensa 
para Canecas. R$ 900. 
F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço 
americano com col-
chão, jogo de lençol, 
mosquiteiro. R$ 200.F.: 
(19)98125-2939

 
Vende-se Idea 1.8 
Adventure Ano: 2015 
Cor: Branco Km: 37.700 
Único dono Cel: (19) 
99717-3218

Vendo Montana/13 - 
Modelo: Sport Valor: 
R$33.000,00 F.: (19) 
99122-7378

 
Ofereço-me como con-
sertos de maquina de 
costura industrial (Má-
quina reta duas agulhas, 
travete, galoneira e in-
terlock) F.: (19) 99212-
1731 
Ofereço-me como Re-
visão Manutenção e ins-
talação: Alarmes - cerca 
elétrica ponteiro e portas 
eletronicas - cameras 

1.ANTONIO FERNAN-
DES FRAGA com 77 
anos, Vivia em União 
Estável com  DIVINA 
ANTONIO MAXIMIA-
NO ZANATTA, Sendo 
Filho (a) de AGIBIO 
FERNANDES FRAGA 
e LEONTINA EUGENIA 
FRAGA. Deixa Filho 
(s): MURILO (menor), 
MARIA, SUELI, CE-
LIA, EDNO, VALDINEI, 
ROZILETRE (maio-
res). Falecido (a) em: 
22/04/2019, Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO 
MUNICIPAL DE ROLIM 
DE MOURA/RO aos 
23/04/2019.

2.ZULMIRA DASDO-
RES ANDRADE com 
89 anos, Viúvo (a) de 
ILIDIO SEVERINO DE 
ANDRADE , Sendo Fi-
lho (a) de ANTONIO RI-
BEIRO DE RESENDE  
e MARIA DAS DORES 
DE JESUS. Deixa Filho 
(s): ANTONIO, MARIA 
DA CONCEIÇÃO, VAL-
DIR, VALDEVIR, SUE-
LI, e VANDERLI, Fale-
cido em: 09/04/2019, 
e Sepultado no CEMI-
TÉRIO CONGONHAS 
SÃO PAULO aos 
10/04/2019.

3.LUIZ CARDOSO DE 
MORAES com 75 anos, 
Separado (a) de MARIA 
IZABEL MAGRI, Sendo 
Filho (a) de AVELINO 
CARDOSO DE MORA-
ES e MARIA MARTINS 
CARDOSO. Deixa Fi-

NOTAS DE FALECIMENTO
lho (s): IARA, Falecido 
(a) em: 20/04/2019, e 
Sepultado (a) no CEMI-
TÉRIO MUNICIPAL DE 
ARAÇÁ SÃO PAULO 
aos 21/04/2019.

4.AMARILDO RAGAG-
NAN com 45 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de AVELINO RAGAG-
NAN e DELAZIR CA-
VALARO RAGAGNAN.
deixa filho(s): NATALIA 
23, BRUNO 18, Fale-
cido em: 08/05/2019, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
09/05/2019. 

5.ROBERTO SORDILLI 
com 63 anos , Casado 
(a) com EDNA MARIA 
LUIZ SORDILLI sendo fi-
lho(a) de LUIZ SORDILLI 
e FRANCISCA ANAS-
TACIO SORDILLI.deixa 
filho(s): LUIS , PAULO,A-
DRIANA, LUCIANA FER-
NANDO( MAIORES), 
Falecido em: 08/05/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
09/05/2019. 

6.NATIMORTO DE 
:AMANDA CRISTIANA 
DE FARIA CRISOSTE-
MO com 0 anos ,  sen-
do filho(a) de THIAGO 
JULIO CRISOSTEMO 
e AMANDA CRISTIANA 
DE FARIA CRISOS-
TEMO. Falecido em: 
08/05/2019, e sepulta-
do(a) no MUNICIPAL DE 
ELIAS FAUSTO-SP aos 
09/05/2019. 

7.VICTOR CLAUDIO 
LEME com 72 anos , Era 
Viúvo(a) de ESPLENDI-
DA CARNEIRO LEME 
sendo filho(a) de FRAN-
CISCO CLAUDIO e MA-
RIA LEME.deixa filho(s): 
TATIANE 36,LUCIANO 
41,LUCAS 24, Faleci-
do em: 08/05/2019, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
09/05/2019. 

8.NATIMORTO  DE 
NOME OTAVIO IMS 
DE OLIVEIRA com 0 
anos , Criança,Sendo 
Filho (a) de ROBSON 
FERNADO DE OLIVEI-
RA e ANA PAULA IMS 
DE OLIVEIRA. Falecido 
em: 08/05/2019, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
09/05/2019. 

9.GENESIO BERNAR-
DINO DE LEMOS com 
88 anos , Casado (a) 
com MARIA JOSE DE 
LEMOS sendo filho(a) 
de BERNARDINO LUIZ 
DE LEMOS e MARIA 
JOSEFA DE FRAÇA.
deixa filho(s): JUVE-
NAL, EDILEUZA, EDE-
NI,CILEUZA, INÊS 
(MAIORES), Falecido 
em: 09/05/2019, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
10/05/2019. 

10.DANIEL TOMÉ 
com 40 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de ONOFRE TOMÉ e 

MARIA HELENA DOS 
SANTOS.deixa filho(s): 
LETICIA 21,Falecido 
em: 10/05/2019, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
11/05/2019. 

11.ARNALDO DOS 
SANTOS FEITOSA 
com 53 anos , Casado 
(a) com MARIA GE-
RALDA DE SOUZA 
FEITOSA sendo filho(a) 
de MOURA ALVES FEI-
TOSA e ODILLA DOS 
SANTOS FEITOSA.
deixa filho(s): AMANDA 
25, LUCAS 23, Faleci-
do em: 10/05/2019, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
11/05/2019. 

12.MADALENA DE 
CASSIA CARVALHO 
DIAS com 63 anos , 
Era Viúvo(a) de VAL-
DEMIR DIAS sendo 
filho(a) de JOAO DE 
CARVALHO e MARIA 
DE MORAES CAR-
VALHO.deixa filho(s): 
WALDEMIR 45, ANDRÉ 
42, PATRICK 39, Fale-
cido em: 10/05/2019, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
11/05/2019. 

13.LUZIA APARECIDA 
MARTINS ALIBERTI 
com 75 anos , Era Viú-
vo(a) de MAURO ALI-
BERTI sendo filho(a) 
de JULIO MARTINS 
e TEREZINHA MAR-
TINS.deixa filho(s): 

WADER 53, Falecido 
em: 10/05/2019, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
11/05/2019. 

14.JOSE ASSIS DOS 
SANTOS com 55 anos 
, Casado (a) com RITA 
DE CASSIA ZIMBON 
DOS SANTOS sendo 
filho(a) de JOAO XA-
VIER DOS SANTOS e 
ANALIA ASSIS DOS 
SANTOS.deixa filho(s): 
KARINA 30,CARMEN 
27,CAMILA 23, Faleci-
do em: 11/05/2019, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
11/05/2019. 

15.EXPEDITO RODRI-
GUES DOS SANTOS 
com 62 anos , Era Divor-
ciado(a) de SOLANGE 
DE FATIMA DOS SAN-
TOS sendo filho(a) de 
SEBASTIAO MANOEL 
e JORDILIA RODRI-
GUES.deixa filho(s): 
GUILHERME 20, Fale-

cido em: 11/05/2019, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
12/05/2019. 

16.MARIA ANTONIA 
PAULINO DOS SAN-
TOS com 76 anos , Era 
Viúvo(a) de ARISTIDES 
DOS SANTOS sendo 
filho(a) de ANTONIO 
PAULINO e ROSARIA 
DA SILVA PAULINO.
deixa filho(s): MAR-
CIO 51,MARCOS 51, 
MARCELO 45, Faleci-
do em: 11/05/2019, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
12/05/2019. 

17.MARIA APARECIDA 
SOARES MONTILHA 
com 73 anos , Era Viú-
vo(a) de JOSE MONTI-
LHA sendo filho(a) de 
JOSE VIEIRA SOARES 
e ISOLINA MARIA DE 
JESUS.deixa filho(s): 
VALDECIR 51, NEUSA 
45, SANDRA 43, Fale-
cido em: 12/05/2019, e 

sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
12/05/2019. 

18.DANIEL ABACHER-
LY com 89 anos , Era 
Viúvo(a) de MARIA DE 
LOURDES MULLER 
ABACHERLY sendo 
filho(a) de JOSE ABA-
CHERLY e MARIA OFS-
TETTER.deixa filho(s): 
JOSE, CELSO, MARIA, 
ROSANA, HERMES, 
NEIMAR, Falecido em: 
12/05/2019, e sepulta-
do(a) no HELVETIA aos 
13/05/2019. 

19.ELIDIA LORDANO 
MARCHI com 65 anos 
, Era Viúvo(a) de NEL-
SON MARCHI sendo 
filho(a) de ANTONIO 
CARMELO LORDANO e 
APARECIDA FERNAN-
DES LORDANO.deixa 
filho(s): RONALDO 44, 
RODINEI 43, ANGELICA 
39, ANA PAULA 36., Fa-
lecido em: 13/05/2019, 
e sepultado(a) no PAR-

QUE DOS INDAIAS 
aos 13/05/2019. 

20.DORICE FER-
REIRA com 66 anos 
, Casado (a) com 
ROMEU FERREIRA 
sendo filho(a) de PE-
DRO CELLONI e LU-
ZIA LIPA CELLONI.
deixa filho(s): FABIO, 
FERNANDA ( MAIO-
RES), Falecido em: 
13/05/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
14/05/2019. 

21.FELICIO FABRE 
com 95 anos , Era 
Viúvo(a) de EMILIA 
MENEGATO FA-
BRE sendo filho(a) 
de JOÃO FABRE e 
ROSA BERTUSSI.
deixa filho(s): MARIA , 
ANTONIO, NICOLINA 
( MAIORES ), Faleci-
do em: 13/05/2019, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 14/05/2019.

acesso remoto. Elétrica, 
PABX, interfonia predial, 
residencial, comercio, 
condomínio F.:(19) 
991932917

Ofereço-me como 
prestador de serviços 
de pedreiro, encanador, 
eletricista e jardineiro. 
F.: (19) 99776-6841
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