
Encontro Musical tem inscrições abertas

Organizado pelo Grupo Mais Expressão o 14º Troféu Frutos de Indaiá está marcado para acontecer no dia 9 de novembro, no salão social do Clube 9 de 
Julho. O evento visa premiar as melhores empresas de Indaiatuba escolhidas através do voto popular.
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FESTIVAL

Troféu Frutos de Indaiá premia
as melhores empresas de Indaiatuba

A Câmara de Indaia-
tuba aprovou na última 
segunda-feira (20), em 
regime de urgência es-
pecial, o Projeto de Lei 
que autoriza repasse de 
recursos financeiros.

A Prefeitura de In-
daiatuba realiza sorteio, 
em sessão pública, para 
a seleção dos inscritos e 
classificados na aquisição 
de lotes no Distrito de Mi-
cro e Pequenas Empresas.

A Wolf Reformas 
e Serviços oferece ex-
celentes serviços de 
qualidade e tranquili-
dade aos clientes.

Por mais que seja um remake em live-action, o 
filme Aladdin praticamente não se desfaz de nada 
na estrutura da animação, porém a nova versão 
trás algumas novidades como novas músicas - 
tanto para Jasmine quanto para o Aladdin, além 
da presença ainda mais forte da princesa.

O Pavilhão da Viber 
sedia a partir de hoje a 
tradicional Feira de In-
verno e Variedades. Os 
visitantes da Feira po-
dem adquirir produtos 
do Circuito das Malhas.

Os estudantes de es-
colas públicas e par-
ticulares de Indaiatu-
ba poderão contar com 
o projeto Golfe Nota 
10 que visa ensinar os 
alunos a modalidade.A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba e a Associação Mantenedora da Orquestra Jovem de Indaia-

tuba (AMOJI) realizam a primeira edição do EMIn – Encontro Musical de Indaiatuba.

Câmara 
aprova verba 
para Haoc

Sorteio dos 
lotes ocorre 
dia 6 de junho

Feira de 
Inverno 
começa hoje 

Golfe Nota 10 
será implantado 
na cidade
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Editorial
Aleitamento materno

Artigo

Nos primeiros meses de vida, a mãe se preocupa em 
garantir a melhor alimentação que uma criança pode ter. 
Boas mamadas, em intervalos de tempos programados, 
garantem a sensação de que ela está sendo bem alimentada. 
Mas, na medida em que o bebê vai crescendo, surge o medo 
de que o leite materno não seja o suficiente para garantir o 
seu sustento por completo.

A falta de informações sobre a importância do aleita-
mento materno é uma realidade comum em hospitais pú-
blicos e particulares. Atualmente, apenas 38% das crianças 
no mundo se alimentam exclusivamente de leite materno 
nos seis primeiros meses de vida, de acordo com dados da 
OMS (Organização Mundial da Saúde). A intenção é que 
até 2025 esse número chegue a, pelo menos, 50%.

O leite materno é o único alimento que fornece nu-
trientes importantes para o desenvolvimento cerebral, que 
combate infecções, protege a criança contra bactérias e 
vírus, e evita diarreias. 

Por isso mamães vamos entrar nessa corrente e permitir 
que nossos filhos cresçam fortes e saudáveis com os nutrien-
tes que só nós, mães, podemos oferecer, pois amamentar é 
um de amor e vale ouro!

Ceasa Campinas abre licitação 
para Mercado de Flores

Ato Cívico marca comemoração 
dos 123 Anos de Valinhos

A Ceasa Campinas abriu licitação pública 
para permissão de uso de 27 áreas comer-
ciais (boxes) no Mercado Permanente de 
Flores. Os interessados deverão acessar 
os editais disponíveis no site da Ceasa 
Campinas. Os 27 boxes são espaços 
destinados para a comercialização de 
flores e plantas ornamentais, sendo 26 
espaços com 24 metros quadrados e 1 
espaço com 12 metros quadrados.

A Prefeitura de Valinhos realiza, na frente 
do Paço Municipal, na manhã da terça-feira 
(28), dia do aniversário de Valinhos um Ato 

Cívico para marcar e celebrar a importante 
data. Segundo o secretário de Educação, 
professor Zeno Ruedell, o Ato Cívico 
contará com a participação dos alunos 

e professores da Escola Municipal de 
Educação Básica (EMEB) Vice-Prefeito 

Antonio Mamoni, do Parque das Figueiras, 
que trará sua fanfarra e também uma coreografia 

especial para abrilhantar o evento.
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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QUANDO O EXCESSO DE TECNOLOGIA COMEÇA A SER PREJUDICIAL
             por codeBuddy

A sabedoria popular afirma que tudo em excesso pode se tornar um problema. Podemos dizer o mesmo a respeito da intensa 
presença da tecnologia em nossa vida cotidiana. O risco é acentuado especialmente para as crianças e adolescentes que estão crescendo 
totalmente conectadas na internet. Se a tecnologia tem o poder de envolver em todos os nossos movimentos, desde a hora em que 
acordamos até o momento em que vamos dormir, como podemos detectar quais limites estão sendo ultrapassados? Pensando nisso, 
a codeBuddy reservou algumas reflexões sobre o tema. Abaixo você encontrará alguns sintomas de excesso do uso da tecnologia e 
sugestões de como positivar essa relação.

O tempo que a tecnologia consome no dia a dia
Segundo observações de estudos feitos nos EUA a respeito dos efeitos do excesso de internet no dia a dia das crianças, o problema 

não está necessariamente no tempo despendido online, mas no tempo “olhando para a tela”. Isso ocorre quando se torna corriqueiro 
o ato de pular a todo momento de uma tela para a outra. É sair do celular para ver TV, da TV para um laptop, do laptop para um 
tablet e assim sucessivamente. Parte desse problema decorre da própria configuração das redes sociais. A chamada “barra de rolagem 
infinita” — com o auxílio de algoritmos que selecionam e variam o conteúdo — tornou-se uma ferramenta para garantir que seja 
muito difícil parar de descer infinitamente na busca por um oceano de conteúdo.  Se você já se pegou fechando o app do Facebook ou 
Instagram para abri-lo logo em seguida, entende o que quero dizer. Se isso afeta adultos no mundo todo, imagine as crianças — que 
também são levadas pelo apelo visual de jogos e outras formas de interação online. É estimado que pessoas entre 8 e 28 anos passam 
mais de 44 horas semanais olhando para as telas de seus dispositivos. Por isso, é importante prestar atenção para sinais de vício e 
criar formas para usar a tecnologia de maneira mais consciente, sem cair em mecanismos inventados para grudar nossos olhos em 
qualquer tipo de tela.

Como resolver o excesso de tecnologia
Existem muitas maneiras para se melhorar o desperdício de tempo online, mas todas exigem um pouco de força de vontade e foco. 

Com as crianças e adolescentes, é o caso de estabelecer limites para o uso e ter conversas esclarecedoras. Além disso, é importante 
oferecer opções para que a relação delas com a tecnologia se torne mais positiva, ou até mesmo uma aliada na educação de seu filho(a). 
A maneira mais eficaz para melhorar esse tempo é diminuir drasticamente o período gasto em redes sociais. Para isso, algumas opções 
oferecem bons resultados: substituir os ícones de redes sociais da primeira página do celular por apps de produtividade, instalar apps 
capazes de limitar o acesso a redes sociais e determinados aplicativos, além de manter um registro do tempo gasto online.

Tecnologia como forma de evitar o “mundo real”
A vida escolar pode ser muito complexa para crianças e adolescentes. É uma socialização intensa, cheia de proximidades, alterações 

de humor, ao mesmo tempo que tudo está começando a se desenvolver no corpo e na mente. No meio dessa transição difícil, muitos(as) 
adolescentes começam a utilizar o mundo digital para se desviarem da realidade, ao invés de expandirem as suas percepções de mundo.

O problema é que, nesse período, especialmente entre 15 e 17 anos, certa rebeldia e dificuldade de comunicação podem ser vistas 
como normais. É por isso que a atenção ao uso da internet deve ser redobrada. Se você perceber alguns dos seguintes comportamentos, 
é sinal de que o excesso de tecnologia está se tornando prejudicial:

• A pessoa se irrita exageradamente quando qualquer atividade realizada na frente de uma tela é interrompida;
• A pessoa está ganhando peso e parece não se importar com a própria saúde;
• A pessoa se sente deprimida, ansiosa ou irritada quando não pode acessar a web.
Como lidar com esses sentimentos
Como vimos, o problema não é utilizar a internet, mas sim o seu excesso. A criança ou adolescente precisa ter tempo e dispo-

sição para fazer atividades que não sejam praticadas apenas sentadas diante de uma tela. Uma pesquisa publicada na revista Forbes 
recentemente, identificou que ficar por muito tempo olhando para uma tela pode ter efeitos prejudiciais ao cérebro. O que ocorre é 
um empobrecimento das conexões ligadas a linguagem e cognição.

Uma saída para esse problema é sempre incentivar que crianças e adolescentes leiam livros, uma atividade que leva a resultados 
oposto. Além disso, incentivar atividades físicas como a prática de esportes ajuda o jovem a desenvolver maior apreço pela vida fora 
das telas.

A tecnologia não é nossa inimiga se usada de maneira equilibrada
Nós da codeBuddy acreditamos que a tecnologia pode ser uma grande aliada na educação, especialmente de crianças e adoles-

centes que desejam criar um engajamento ativo com esse universo. Se seu filho ou filha não quer desgrudar de seus dispositivos, 
talvez seja o caso de incentivar um uso mais profundo e supervisionado deles, quem sabe até mesmo começar uma preparação para 
uma carreira profissional. Sabemos que o futuro está nesse novo meio de comunicação. Áreas como programação de computadores, 
robótica e desenvolvimento de jogos, ajudam na criação de uma relação diferente com a tecnologia e podem resultar em soluções 
inovadoras para nossa sociedade.

Se você quer entender o que mais a programação nessas fases iniciais pode fazer pelo seu filho, entre 
em contato conosco. Estamos na Av. Itororó 235 ou pelo telefone 3875-2994.
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Projeto foi aprovado em Regime de Urgência Especial durante 13ª sessão do ano, realizada na última segunda-feira (20)

Câmara aprova verba para Haoc

FÁBIO ALEXANDRE-
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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A Câmara de In-
daiatuba apro-
vou na última 

segunda-feira (20), em 
regime de urgência es-
pecial, o Projeto de Lei 
76/2019, do Executivo 
Municipal, que autori-
za repasse de recursos 
financeiros no valor de 
R$ 360 mil, em favor 
do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo 
(Haoc). Outro projeto, 
aprovado em primeira 
votação, altera a lei 
5.416, de 19 de junho 
de 2007, que proíbe a 
realização de eventos 
e festas de longa dura-
ção, que ultrapassem 
dez horas de atividades 
dançantes ininterrup-
tas, também na zona 
rural do município. 

Com a aprovação do 
Projeto de Lei 76/2019, 
fica o Poder Executivo 
autorizado a conceder 
em favor da Fundação 
Leonor de Barros Ca-
margo, mantenedora 
do Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo, 
auxílio financeiro até 
o l imi te  de  R$ 360 
mil, destinado exclu-

sivamente à aquisição 
de equipamentos de 
ul t rassom e ecocar-
diograma, nos termos 
do Plano de Trabalho 
aprovado pelo Conse-
lho Municipal de Saúde 
e pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde.

O projeto também 
destaca que caberá à 
Secretaria Municipal 
de Saúde a plena e efe-
tiva fiscalização, bem 
como o acompanha-
mento das atividades 
e das obrigações as-
sumidas pela entidade 
beneficiada. O mon-
tante vem de emenda 
parlamentar solicitada 
pelos vereadores Luiz 
Carlos Chiaparine e 
Luiz Alberto ‘Cebo-
linha’ Pereira, ambos 
do MDB, ao então de-
putado federal Milton 
Monti (PR).  

“Estivemos na capital 
paulista em julho de 2018 
para solicitar a emenda. O 
Chiaparine fez o levan-
tamento dos aparelhos 
necessários e a emenda 
chegou no final de dezem-
bro”, conta Cebolinha. 
“A emenda passou então 
pelo Conselho Municipal 
de Saúde e foi aprovada”. 
Eventos

Aprovado em primeira 
votação, o Projeto de 
Lei 61/2019, de autoria 
do Executivo Munici-
pal, dá nova redação 
a dispositivos da Lei 
5.146, de 19 de junho 
de 2007, que proíbe a 

realização no municí-
pio, de eventos e festas 
de longa duração, que 
ultrapassem dez horas 
de atividades dançantes 
ininterruptas. 

A justificativa ao 
projeto aponta que a 

propositura em pauta 
atende ao solicitado 
pelo Ministério Público 
do Estado de São Pau-
lo e dá nova redação 
à ementa e ao caput 
do ar t igo 1°  da Lei 
5.146/2007, proibindo 
em todo o território do 
município a realização 
de eventos e festas de 
longa duração, realiza-
dos em local público ou 
privado.

Segundo o projeto, 
“tal alteração visa proi-
bir, definitivamente, a 
realização de tais even-
tos em todo território 
municipal, uma vez que 
o texto primário vedava 

a realização tão somen-
te em perímetro urbano, 
fazendo com que os 
promotores procuras-
sem locais caracteri-
zados como zona rural 
0próximos ao perímetro 
urbano para sua rea-
lização, acabando por 
perturbar o sossego da 
coletividade”.

A próxima sessão 
de Câmara acontece 
segunda-feira, dia 27, 
às 18h, no Plenário da 
Casa, que tem acesso 
pela rampa existente 
na Rua Humaitá,  ao 
lado do Fórum de In-
daiatuba.

Luiz Carlos Chiaparine e Luiz Alberto ‘Cebolinha’ Pereira buscaram a emenda parlamentar
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O Pavilhão da Vi-
ber sedia a par-
tir de hoje (24) 

a tradicional Feira de 
Inverno e Variedades. 
O evento ocorre até 
o dia 2 de junho, das 
14h às 22 horas, com a 

Feira de Inverno começa 
hoje no Pavilhão da Viber
Renda da bilheteria será revertida aos projetos do Funssol

DA REDAÇÃO
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entrada a R$ 3. Toda a 
renda da bilheteria será 
revertida aos projetos 
do Funssol. Maiores 
de 60 anos e crianças 
menores de 12 anos 
(com documentos) não 
pagam entrada.

Os visitantes da Fei-
ra podem conhecer e 
adquirir produtos de 
aproximadamente 70 

ARQUIVO PMI

Feira conta com aproximadamente 70 expositores do Circuito das Malhas e outras regiões do Brasil

expositores do Circui-
to das Malhas e outras 
regiões do Brasil. Se-
rão comercial izados 
artigos diversos, como 
semi-jóias; malhas le-
ves; moda feminina, 
masculina e crianças; 
casacos mais pesados; 
jaquetas, incluindo cou-
ro; entre outros. Entre 
os participantes estão 

TREINAMENTO
Exército realiza 
Operação na cidade

fabricantes de Monte 
Sião, Jacutinga, Serra 
Negra, Socorro, São 
Paulo, entre outros.

O Pavilhão da Viber 
está localizado na Ave-
nida Almirante Taman-
daré, 675, na esquina 
com rua Bahia, Cidade 
Nova II ,  ao lado do 
Centro Esportivo do 
Trabalhador.

A 11ª Brigada de In-
fantaria Leve esteve com 
sua tropa nesta semana na 
cidade para a realização 
treinamentos conhecidos 
como “Operação Goyazes 
III”. Além de Indaiatuba 
o exército realizou trei-
namentos nas cidades de 
Valinhos e Itu.

O objetivo deste trei-
namento é capacitar e 
avaliar as tropas para ope-
rações de busca e apre-
ensão, além de patrulha-
mentos a pé e motorizado. 
Este é o terceiro ano con-
secutivo que exército fez 
o treinamento na cidade. 
Ao todo nas três cidades, 
a operação conta 1643 ho-
mens e 150 viaturas, além 
atendimento médico aos 
soldados. Em Indaiatuba 
as bases foram instaladas 
no Ginásio Municipal 
de Esportes e no Centro 
Esportivo do Trabalhador. 

De acordo com o 
Tenente Coronel Lima 

durante os treinamen-
tos ocorre bloqueios de 
estradas e patrulhamento 
em locais que exigem 
uma questão de segurança 
maior. “Em Indaiatuba 
estamos fazendo seguran-
ça das 18h às 6 horas da 
manhã no novo terminal 
rodoviário”, conta. “Im-
portante frisar que du-
rante os treinamentos nas 
cidades não é executado 
o trabalho de tiro. Esse 
treinamento é realizado 
na base oficial localizada 
em Campinas”, completa. 

O Coronel José Au-
gusto Bognoni Lós Reis 
conta a importância deste 
treinamento para sua tro-
pa. “ Neste treinamento 
a maioria são soldados 
de no mínimo um ano de 
experiência e para nós 
quanto mais capacitado 
e melhor preparado for 
o soldado, melhor será o 
resultado de toda a tropa 
nas missões”. 
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Sorteio do DIMPE II ocorre dia 6 de junho
Ao todo 341 empresas estarão concorrendo aos 123 lotes do Dimpe II
DA REDAÇÃO
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A Prefei tura de 
Indaiatuba re-
aliza no dia 06 

de junho sorteio, em 
sessão pública, para a 
seleção dos inscritos e 
classificados na aquisi-
ção de lotes no Distrito 
de Micro e Pequenas 
Empresas (Dimpe II), 
implantado no bair-
ro Pimenta. O sorteio 
acontece  às  18h no 
Ciaei (Centro Integra-
do de Apoio à Educação 
de Indaiatuba). Ao todo 
341 empresas estarão 
concorrendo aos 123 
lotes do Dimpe II. A 
listagem com os clas-
sificados foi divulgada 
na Imprensa Oficial do 
município do dia 14 de 
maio de 2019.

No período de no-
vembro de 2017 a abril 
de 2018 a Secretaria de 
Governo recebeu no to-
tal 547 inscritos. Toda 

a documentação apre-
sentada passou por ava-
liação e validação das 
secretarias de Governo, 
Planejamento Urbano 
e Engenharia e Fazen-
da. Após esse proces-
so, 184 empresas foram 
desclassif icadas por 
não terem apresentado 
a documentação ou não 
cumprir as exigências 
da Lei nº 6.763/2017.

O representante le-
gal da empresa classi-
ficada deverá partici-
par da sessão pública e 
apresentar documento 
para identificação antes 
do início do sorteio. O 
Ciaei estará aberto a 
partir das 17h30. Após 
o sorteio, os contem-
plados serão chamados 
para a escolha do lotes 
e apresentação das pro-
postas com as condi-
ções de pagamento.

O novo Distrito In-
dustrial está localizado 
na Alameda Capovilla, 
no Bairro Pimenta, em 

área com mais de 80 
mil metros quadrados. O 
Dimpe II terá 123 lotes 
a partir de 300 metros 
quadrados. O valor do 

metro quadrado é de 
R$512,72, o equivalente 
a 19,95 Ufesp (Unidade 
Fiscal do Estado de São 
Paulo), que em 2019 

vale R$26,53. Infor-
mações referentes aos 
valores, formas de paga-
mento, regras de cons-
trução, prazos, entre 

outras podem ser con-
sultadas no link https://
www.indaiatuba.sp.gov.
br/governo/assuntos-in-
dustriais/dimpe-2/.

O novo Distrito Industrial está localizado na Alameda Capovilla, no Bairro Pimenta

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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Os estudantes de 
escolas públicas 
e particulares de 

Indaiatuba poderão con-
tar com o projeto Golfe 
Nota 10 que visa ensinar 
os alunos a modalidade 
e dar oportunidades para 
que os interessados fa-
çam carreira no esporte.

A confirmação do 
projeto na cidade ocorreu 
na última terça-feira (21), 
quando o prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) recebeu 
dirigentes da Federação 
Paulista de Golfe (FPG) 
para dar início as tratati-

Golfe será implantado nas escolas
Projeto conta com o apoio do Sapezal e tem potencial de atrair 35 mil crianças 
DA REDAÇÃO
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vas para a implantação.
Também estiveram 

presentes na reunião o 
vereador Massao Kane-
saki; o vice-presidente 
de Desenvolvimento e 
novos projetos da FPG, 
Ademir Mazon; Mauro 
Batista, diretor-executi-
vo da entidade; e Paulo 
Tambará, presidente do 
Sapezal Golf Club, de 
Indaiatuba, que servirá 
de sede para as aulas prá-
ticas no campo do Golfe 
Nota 10.

O projeto agora será 
encaminhado até o Secre-
tário de Esportes, Marcos 
Antônio Moraes, para 
discussão. 

O projeto Golfe Nota 
10 já levou a modalidade 
para 50 mil crianças em 
todo o estado de São Pau-
lo.  conta com cerca de 25 
mil crianças estudando na 
rede municipal de ensino 
e 10 mil na rede privada.

Projeto
O projeto Golpe Nota 10, 
pioneiro no golfe brasilei-
ro, é uma iniciativa da Fe-
deração Paulista de Golfe 
(FPG) que objetiva o de-
senvolvimento de novos 
golfistas na faixa etária 
infanto-juvenil, através de 
escolas privadas e públi-
cas, incentivando também 
seus familiares.

A FPG conta com o 
apoio da Confederação 
Brasileira de Golfe, da 
Associação de Profissio-
nais de Golfe do Brasil, 
Clubes de Golfe e do Cen-
tro Paulista de Golfe Ltda 

O nascimento de um 
bebê é motivo de grande 
felicidade para a família, 
mas também de muitas dú-
vidas e inseguranças, em 
especial para a mamãe. Por 
isso, a APM Indaiatuba 
em parceria com a LIBBS 
farmacêutica realiza no 

AMAMENTAÇÃO
Curso para gestantes orienta sobre aleitamento materno

dia 13 de junho um curso 
gratuito onde irá orientar e 
explanar todas as dúvidas 
que as futuras mamães 
possam ter quanto a ama-
mentação.

Para participar as ges-
tantes devem confirmar 
presença até o dia 06 de 

junho através do telefo-
ne (19) 99231-4453. As 
vagas são limitadas e o 
curso será realizado na 
APM Indaiatuba que está 
localizada na Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 709.

Segundo o Ministério 

(espaço público de golfe 
na cidade de São Paulo).

O projeto visa ainda 
desenvolver a disciplina 
e a concentração; atrair 
novos jogadores de golfe 
na faixa de 6 a 10 anos; 

mostrar que é um esporte 
divertido e alegre; mudar 
a imagem de esporte da 
maturidade; identificar 
novos talentos; apresentar 
locais e clubes para sua 
prática.

Prefeito recebeu dirigentes da Federação Paulista de Golfe na última terça-feira

da Saúde o leite materno 
é o único alimento que 
fornece nutrientes impor-
tantes para o desenvolvi-
mento cerebral, que com-
bate infecções, protege a 
criança contra bactérias 
e vírus, e evita diarreias, 
além de ser benéfico para 
as mamães. 

A palestrante, Dra. 
Kelma Vera Douetts, en-
fatiza a importância da 
amamentação. “O aleita-
mento materno, na prática, 
não é algo fácil e natural 
como muitas pessoas pen-

sam. A mulher passa por 
transformações importan-
tes no corpo, no aspecto 
hormonal e precisa lidar 
com um ser que depende 
quase que exclusivamente 
dela, toda preparação é 
extremamente importante 
para tornar mais segura e 
confiante”, conta. “Além 
disso, precisamos acolher 
suas dúvidas e ajudá-las 
a se tornar mentalmente 
fortes para esse momento. 
O bebê não vem com ma-
nual de instrução e muito 
menos sabe qual é a pega 

correta ”, explica.
Ainda segundo a mé-

dica em muitas situações, 
são necessários apenas 
ajustes da técnica para que 
elas consigam dar fluidez 
a amamentação. “Nós de-
vemos apoiá-las, devemos 
abraçar essa causa e efe-
tivamente entender sobre 
esse universo para que 
todos sejam mais cons-
cientes e estejam mais se-
guros para esse momento 
tão importante na vida da 
mãe, do bebê e da família 
toda”, finaliza. (DK)



UniMAX Indaiatuba promove 
conferência de saúde no dia 23
Dr. Wallace Chamon possui experiência em Medicina com ênfase em Oftalmologia

DIVULGAÇÃO

POR TATIANE DIAS

FIEC
Cursos Técnicos 
possibilitam 
certificação Cisco
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A UniMAX – Centro 
Universitário Max 
Planck de Indaia-

tuba promove a conferência 
“Passado e Futuro da Medici-
na: Natureza, Arte e Ciência”. 
O evento acontece no dia 23 
de maio, quinta-feira, às 19h, 
no auditório da instituição, 
que fica na Avenida 9 de 
dezembro, 460 – Jardim 
Pedroso. Para participar é 
necessário realizar a inscrição 
pelo link, pois as vagas são 
limitadas. 

A palestra será feita por 
Dr. Wallace Chamon, pro-
fessor associado e de pós-
-graduação na UNIFESP 
(Universidade Federal de São 
Paulo) e professor adjunto 
da Universidade de Illinois 

em Chicago (UIC). O pa-
lestrante possui experiência 
em Medicina com ênfase 
em Oftalmologia, atuando 
principalmente com cirurgia 
refrativa, laser, córnea, laser 
excimer e miopia. 

Esta é mais uma edição 
do “Fronteiras do Cuidado 
Médico”, projeto em que 
periodicamente, a UniMAX 
traz um profissional de des-
taque da área de saúde para 
contribuir com o conheci-
mento dos estudantes e tam-
bém de toda a comunidade. 
De acordo com o professor 
Dr. Roberto de Queiroz Padi-
lha, o projeto visa a atualiza-
ção sobre a revolução tecno-
lógica e as mudanças rápidas 
que influenciam a prática do 
profissional que se dedica ao 
cuidado das pessoas.

Para o desenvolvimento 
do aluno nas áreas de In-
formática, a Fiec mantém 
parcerias acadêmicas que 
auxiliam na formação e 
certificação técnica, pois 
oferecem ao aluno a opor-
tunidade de trabalharem 
com conteúdo atualizados 
de empresas que são refe-
rência mundial.

Conteúdos aplicados 
do Programa Cisco Ne-
tworking Academy foram 
implementados recente-
mente a grade curricular 
dos cursos de informática 
para internet e informática 
sistema de informação, 
oferecendo aos alunos já 
no primeiro módulo, con-
teúdos atualizados em tec-
nologias de rede, segurança 
e nuvem, e ainda permite a 

prática através de ferramen-
tas de simulação. Com base 
nesses conhecimentos, o 
aluno realiza uma prova na 
plataforma online e pode 
obter o certificado Cisco 
que é reconhecido mundial-
mente e ainda tem aceso a 
uma comunidade global de 
profissionais para a busca 
de emprego.

O coordenador dos 
cursos de Informática, Ri-
cardo Massaru, explica 
que, uma das prioridades 
acadêmicas está voltada à 
aplicação da atualização 
tecnológica, com a ava-
liação e apresentação das 
novidades do mercado e as 
parcerias contribuem para 
o enriquecimento do curso 
e tem papel importante na 
empregabilidade. 
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Wolf um novo conceito em reformas
Empresa é referência na cidade sendo líder do segmento quando se trata em reformas
DA REDAÇÃO
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A Wolf Refor -
mas e Serviços 
está há quatro 

anos no mercado com 
objet ivo de  quebrar 
barreiras e prestar ex-
celentes serviços ofere-
cendo qualidade e tran-
quilidade aos clientes, 
sendo líder do segmen-
to quando se trata de 
prestação de serviços 
em alvenaria, elétri-
ca, hidráulica, pintu-
ra, limpeza pós obra, 
impermeabilização e 
manutenção predial , 
industrial e residencial.

Ainda  a  empresa 
possui  o s is tema de 
know-how para atu-
ar nas mais diversas 
necessidades em ma-
nutenções e reformas, 
além de apresentar uma 
equipe de profissionais 
qualificada e prepara-
da para atender a sua 
demanda, atendendo 

em Indaiatuba e  re-
gião.  “ O cliente vem 
até nós com objetivo 
de  rea l izar  uma re-
forma rápida, seja de 
um es tabelecimento 
ou empresa. Iniciamos 
com o projeto da obra, 
fazendo toda a parte 
de compra de mate-
r ia l ,  com intui to  de 
que a obra não atrase”, 
explica a proprietária 
Barbara Siqueira.

Mantendo seu gran-
de foco na segurança, 
praticidade, l impeza 
e qualidade os profis-
sionais da Wolf estão 
aptos a executar ser-
viços de manutenções 
e reformas em geral, 
incluindo demolição, 
instalação de portas e 
janelas, acabamento, 
construção de muros 
e  paredes ,  vedação, 
assentamento, coloca-
ção de revestimentos e 
muito mais.

O processo da re-
forma é realizado com 

base em estudos de pro-
fissionais que avaliam 
as questões estruturais 
antes de iniciar o pro-
jeto. A empresa realiza 
obras novas e reformas 
de ambientes corpo-
rativos, como prédios 
comerciais, escritórios 
e suas áreas comuns, 
além de manutenção 
como limpeza e pintura 
de fachadas; pinturas 
em geral; recuperação 
estrutural; reparos em 
revestimentos; subs-
tituição de telhados; 
vedação e impermea-
bilização; hidráulica; 
elétrica; reformas am-
plas; instalação elétrica 
e hidráulica; serviços 
de pintura interna e 
externa  como PVA, 
acrílica, textura, gra-
fiato e verniz.

A Wolf ainda realiza 
serviço de limpeza pós 
obra como limpeza de 
galpão; limpeza pro-
fissional pós-obra para 
arquitetos, empresas e 

particulares; limpeza de 
casas pós-reforma; lim-
peza de apartamentos 
pós-construção; limpeza 
pesada; limpeza fina 
pós-obra; e manutenção 

industrial.
A Wolf Reformas e 

Pinturas está localizada 
na Rua Siqueira Cam-
pos, 777, Vila Sfeir. 
Os telefones para con-

tato (19) 3328- 1063 / 
(19) 99840-8204 / (19) 
99123-1891 ou pelo 
e-mail contato@wolfre-
formas.com.br. Solicite 
um orçamento.

Sandro Donha e Barbara Siqueira - Wolf Reformas e Serviços



Premiados da 14ª edição do Troféu 
Frutos de Indaiá comemoram indicação
Festa de premiação acontece no dia 9 de novembro, no Clube 9 de Julho

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

JME ARQUIVO PESSOAL
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Fábio Fonseca, proprietário do Bar 
do Alemão

José Bonifácio Lima, da JB Lima 
Funilaria e Pintura

A 14ª edição do Frutos de Indaiá, a 
principal premiação dos melhores 
do ano de 2018, irá proporciona 

uma noite inesquecível para as empresas 
que foram escolhidas como as melhores, 
em voto popular realizado nos meses de 
novembro e dezembro de 2018.

Organizado pelo Grupo Mais Expres-
são o evento está marcado para acontecer 
no dia 9 de novembro, no salão social do 
Clube 9 de Julho, e a edição 2019 promete 
surpreender a todos com mais uma gran-
diosa festa.

Os empresários eleitos em pesquisa, 
realizada com a população e leitores do 
jornal, receberão das mãos do presidente do 
Grupo, Admilson Redecopa, e do diretor, 
Alan de Santi, o troféu que simboliza o 
reconhecimento de seus trabalhos prestados 
à população em 2018. 

Para o empresário José Bonifácio Lima, 
da JB Lima Funilaria e Pintura, o troféu é 
o retorno da qualidade de seus serviços. 
“Iremos participar mais um ano do Troféu 
Frutos de Indaiá e estamos muito felizes 

com o reconhecimento de nossos clientes e 
amigos.  Estamos na expectativa para mais 
um troféu e para assistir o show”, disse.

O Bar do Alemão, é uma das empresas 
Revelação do Ano, e participará pela pri-
meira vez da noite de premiação. “Participar 
do Frutos de Indaiá é excelente pela visibi-
lidade da marca tanto no jornal quanto na 
revista e no online”, disse. “A premiação 
já é famosa e tradicional em Indaiatuba e 
tenho certeza que vai ser um super evento”, 
enfatiza o proprietário, Fábio Fonseca.

Música
Assim como ocorre em todas as edições, 
este ano o palco do Troféu Frutos de Indaiá 
traz a dupla sertaneja Fernando & Sorocaba 
que promete animar e fechar a noite de pre-
miação com chave de ouro cantando os seus 
maiores sucessos.

Em seus 13 anos de premiação, o Troféu 
Frutos de Indaiá já recebeu grandes nomes 
da música brasileira como Guilherme Aran-
tes, Ultraje a Rigor, Peninha, Falamansa, 
Banda Blitz, Paula Lima, Rádio Táxi, Gian 
& Giovani, Paralamas do Sucesso, Elba 
Ramalho, RPM, Roupa Nova e Chitãozi-
nho & Xororó.
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Goleada marca rodada das 
Copas do Indaiatuba Clube
As duas competições seguem equilibradas em busca das melhores colocações
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Destaque da rodada foi para a goleada do Brasa Burguer em cima da Padaria Líder

IMPRENSA/IC

TABELÃO
21º Campeonato Liga Regional Aifa 2019

Rodada amanhã, dia 25, no Ginásio da Sol-Sol

Horário Times   Divisão 

12h50  Real Magia/CA x Galaticos Futsal        3º

13h50  Oros Futsal x Clube 9 de Julho             3º

14h40 Borussia/B. Academia x Belle Bras/Optica Sol   2º

15h30 Parque Indaiá  x  Barcemlona Futsal      2º

16h20 Flamengo x Dudaluna Futsal                  3º

17h10 Napoli Futsal x ML. INF. Drog Unifarma     1º

Rodada amanhã, dia 25, no Ginásio do XII de Junho

Horário Times                  Divisão

13h50 The Rocketsx Meninos.D.V/Talilas        3º

14h50 U. Tribuna/Sol Solx Juventus Futsal       2º

15h40 Projeto Restitui x R5 Colégio Meta        2º

16h20 XII Junho x Carvalhada Futsal                1º

17h10 Sem Chance x Tênis de Ouro                  1º

19º Copa Futsal Atletas de Cristo 2019

Rodada domingo, dia 26, na Sol-Sol

Horário Times   Grupo 

12h50 ASS. Deus Filadelfia  x ASS. Deus Belém M. Sol B

13h50 Renascer em Cristo x Comunidade Rhema A

14h40 Batista Água Viva x  Hangar 7  B

Rodada domingo, dia 26, no Ginásio do XII de Junho

Horário Times   Grupo

11h50 Ministério Plenitude B x Batista Vida Plena A

12h50 ASS. De Deus Leão Juda x Batista do  Povo B

13h40 Minist. Resplandese x Ministério Plenitude   A

14h30 ASS. Deus Madureira x Bola de Neve B

15h20 1ª Quadrangular x ASS. Deus Belém M. SolA

No últ imo do-
mingo (19) a 
bola rolou para 

mais uma rodada das 
duas Copas do Indaia-
tuba Clube. No jogo de 
abertura, pela Copa Es-
quadro/Verona, catego-
ria Veteranos, a equipe 
do Top Racing bateu o 
Vizzent Calçados pelo 
placar de 5 x 3.

No segundo due-
lo da rodada, também 
pelo Veterano, o time 
da Brasiltex venceu o 
Esquadro por 3 x 2.

Uma goleada mar-
cou o terceiro e último 
jogo do domingo, mas 
pela Copa Colégio Pólo 
e Categoria Adultos. O 
Brasa Burguer não to-
mou conhecimento do 
adversário e venceu a 

Padaria Líder por 8 x 1.
As duas competi-

ções seguem bem equi-

libradas, e as equipes 
brigam ponto a ponto 
em busca das melhores 

colocações,  para ter 
vantagem na fase de 
mata-mata. 

LIGA REGIONAL
Campeonato Aifa chega a semifinal

Oito equipes irão dis-
putar uma vaga nas semi-
finais da 21º Campeonato 
Liga Regional Aifa 2019 
da segunda divisão. As 
equipes foram definidas 
na última rodada, com 
grandes jogos e uma “chu-
va de gols”. 

No primeiro duelo o 
líder da competição, o Par-
que Indaiá, ficou no em-
pate por 2x2 com União 
Tribuna\Sol-Sol Com o 
empate as duas equipes 
estão na próxima fase.

O outro duelo foi entre 
União Zona Leste e Belle 
Brás. Em uma partida bas-
tante equilibrada o Belle 
Brás venceu por 3x2 e 
garantiu a classificação. 
Jjá o União com a derrota 
acabou ficando em último 
lugar e foi rebaixado para 
terceira divisão. 

No terceiro jogo o 
Projeto Restitui goleou o 
Juventus por 6x1.Ambas 
equipes se classificaram. 

O Borussia venceu o 
Palone Tintas por 4x2 e 

também se classificou, e 
a equipe do Palone com a 
derrota foi rebaixada para 
terceira divisão.

No último confronto 
da rodada, o Barcemlona 
venceu a equipe do R5 
por 3x2 e se classificou 
para oitavas, e o R5 caiu 
uma posição e também se 
classificou. 

A classificação ficou 
assim. Na liderança está 
o Parque Indaiá com 22 
pontos; em segundo está 
o Borussia com 20; na 

terceira colocação ficou 
o Projeto Restitui com 14; 
em quarto lugar com um 
ponto a menos o União 
Tribuna; Juventus e R5 
ficaram com 14 pontos, 
mas nos critérios de de-
sempate o Juventus ficou 
na frente; na sétima posi-
ção é do Belle Bras com 
12 pontos; e oitavo o Bar-
cemlona com 6 pontos.

As partidas serão dis-
putadas amanhã (25). 
Confira a rodada comple-
ta no nosso tabelão.



Dois roubos foram registrados na última segunda-feira 

Assaltos assustam 
moradores do centro
DA REDAÇÃO
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COLISÃO

TRÁFICO DE DROGAS

ROUBO

Motorista fica preso nas ferragens após acidente

Ocorrências são 
registradas na cidade

Drogaria é alvo 
de assaltantes

Na madrugada de sá-
bado (18) um acidente 
foi registrado na Ave-
nida Manuel Ruz Perez.

O motorista identi-
ficado como Henrique 
Donizette dos Santos, 
de 19 anos, estava con-
duzindo seu veículo na 
avenida, quando perdeu 
o controle e chocou 
fortemente contra um 
poste de energia. 

A vítima ficou presa 
nas ferragens e a equipe 
do Corpo de Bombeiros 
precisou ser acionada 
para o regaste. Henrique 
foi conduzido ao Hospi-
tal Augusto de Oliveira 
Camargo (HAOC) em 
estado grave. 

A equipe da Perícia 
também esteve no local 
e realizou todo os traba-
lhos técnicos.
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Dois assaltos simul-
tâneos assustaram 
os moradores do 

centro da cidade na última 
segunda-feira (20). Ambos 
os roubos aconteceram na 
Rua Treze de Maio.

Um dos roubos acon-
teceu por volta das 20h30 
quando três assaltantes 
armados entraram em uma 
reunião do Constelação 
Familiar e roubaram todos 
os pertences das vítimas 
que lá estavam. 

O outro caso ocorreu 
meia hora antes, na mesma 
rua, em um estabelecimen-
to de sessões de terapia. 
Três assaltantes, sendo 
um deles armado com 
uma pistola, entraram no 
comercio anunciando o 
roubo. Ainda de acordo 
com relatos das vítimas, 
os ladrões exigiram que 
as pessoas que estavam no 
local abaixassem a cabeça 

enquanto eles roubavam 
seus pertences.

Durante a fuga os as-

saltantes deixaram cair al-
guns pertences das vítimas 
que foram localizados na 

Avenida Conceição, em 
frente ao Condomínio Ca-
rolina. Ninguém foi preso. 

Ambos os roubos 
aconteceram na 
Rua Treze de Maio 
localizado no centro 
da cidade

Duas ocorrências foram registradas no Parque Campo Bonito

A Guarda Civil apre-
sentou na delegacia de 
polícia, última sexta-feira 
(17), três ocorrências de 
posse de drogas.

A primeira delas foi 
registrada no Bairro Jardim 
Morada do Sol, quando a 
equipe da viatura 110 foi 
informada pelo COADE, 
sobre uma denúncia anô-
nima de tráfico de drogas.

Segundo uma ligação 
ao 153, um indivíduo es-
tava realizando o tráfico de 
drogas na praça existente na 
Rua Zephiro Puccinelli. A 
equipe localizou o suspeito 
e com ele foi encontrado um 
microtubo cheio de cocaína.

As outras duas ocor-
rências foram registradas 

no Parque Campo Bonito. 
Uma quando um indiví-
duo andava na via pública 
fumando um cigarro de 
maconha e foi abordado 
pela equipe da viatura 
109 e a outra quando a 
equipe do Canil realizava 
um ponto de estaciona-
mento e notou quando 
um homem ao avistar os 
guardas, saiu correndo.

Os agentes correram 
atrás do suspeito e o 
abordaram. Com ele foi 
localizado um cigarro de 
maconha.

Todos os abordados 
foram encaminhados até a 
delegacia de polícia onde 
foram elaborados boletins 
de ocorrência.

Por volta 11 horas 
de sexta-feira (17) uma 
Drogaria localizada nas 
Rua dos Indaiás foi alvo 
de assaltantes.

De acordo com in-
formações, dois homens 
chegaram anunciando o 
roubo e pediram todo o 
dinheiro do caixa. Foram 

levados uma quantia de 
mais dois mil reais em 
espécie. Após o roubo 
um assaltante fugiu a pé 
e outro em uma bicicleta.

A polícia busca ima-
gens de câmeras de se-
gurança da rua e da dro-
garia. Ninguém foi preso 
até o momento. 
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Guy Ritchie dirige versão com poucas novidades em seu roteiro

Aladdin expande adaptações 
da Disney para o live-action

Horóscopo de 24 a 30/05  
Por Alex Costa Guimarães

O ariano ainda está na fase em que seu foco é para com sua 
familia, para sua casa, observar seu passado, suas raízes. Há 
inclusive disputas em sua familia ou suas ações são intensas 
ou pode ficar mais preso a fatos ligados a familia ou sua casa. 
Esse período também mostra um momento em que pode ter-
minar ou começar algo que gostaria de fazer a muito tempo. 
Cuidado com seus gastos. 

O taurino tem a oportunidade de lidar com as dificuldades de seu trabalho e 
resolve-las, mas terá que querer isso, se ficar parado e só 
olhando, nenhuma mudanças ocorrerá. Nessa fase poderá 
confundir emoção com sentimento e isso gerar conflitos nos 
relacionamentos e ter dificuldades para expressar o que sente 
ou pensa. Cuidado com seu modo de falar.

Aqueles geminianos que ainda estão vivendo seu inferno 
astral, precisa aprender a distinguir sentimentos de emoções; 
Instinto de afeto. Suas maiores dificuldades são provenientes 
das emoções mal expressadas ou por não saber lidar com elas. 
Familiares, nesse momento, se preocupam com o gemininiano 
de algum jeito.

Para o canceriano, agora é uma boa hora para se posicionar 
em sua vida profissional, pode ir atrás de um bom emprego, 
ou desenvolver uma pesquisa. Pode ser um momeonto dificil 
para relacionamentos ou sua sociedade conjugal (ou social) 
mas o que está sendo pedido é uma maior seriedade no trato 
com os outros. 

Período onde o leonino pode e deve aproveitar as amizades. O 
momento facilita o encontro com pessoas interessantes, e com 
as possibilidades de novos projetos profissionais. No trabalho, 
há uma grande necessidade de ser disciplinado e ter sabedoria 
principalmente diante de fatos que mostrem mudanças.

Profissionalmente é um momento de destaque para o nativo. 
Sua vida de trabalho está em foco. É possível que sua maneira 
de ver o cotidiano e o meio ambiente se expanda e isso traga 
novas considerações para sua vida. Se tiver aptidões para tratar 
com a espiritualidade, será um momento bom, mas se não tiver, 
esse período pode ser confuso.

O libriano continua vivendo a 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. Pode ser que procure um profissional 
da área de saúde, nessa fase. 

O escorpiano está tendo sua vida social, de relacionamentos, 
sua filosofia de vida, sua maneira de ver a vida em destaque. 
Pode confundir afetividade com ganhos financeiros, tenha 
cuidado com isso. Sua saúde pode continuar precisando de um 
profissional da área, seja terapeuta o não.

Os sagitarianos estão descobrindo muito 
acerca de si mesmo, pois os outros mostram constantemente 
o que ele é ou onde ele se posiciona. Muitas alegrias vem dos 
contatos com os outros. Pode desenvolver um relacionamento 
afetivo-sexual secreto e intenso.

O capricorniano continua vivenciando um momento que traz facilidade de 
recolhimento e algumas dificuldades nos relacionamentos 
conjugal ou social, no entanto isso o fará soltar suas travas, 
trará muita libertação. Apesar da saúde frágil este período pode 
encontrar terapuetas ou profissionais da saúde que o libertará 
de algumas dificulades.

O aquariano continua mergulhando no seu passado, nas suas 
raizes, sua familia pode ser um foco de preocupação, mas 
sua vida financeira pode causar alguns transtornos. Agora é o 
melhor momento para organizar sua cabeça, pois novas ideias 
chegam com esse intuito. Pode estar encerrando uma forma de 
sentir ou de se emocionar que já não deveria manter dentro de si.

O pisciano estará com sua mente repleta de novas ideias, 
surge desejos de ver fatos novos, pessoas novas, ver a vida de 
forma diferente e isso levará o pisciano a conversar muito com 
diversas pessoas. Esse momento indica o início ou término de 
situações relacionadas ao trabalho ou à sua saúde. Há indícios 
de gastos com seus prazeres ou filhos.
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A Disney conti-
nua sua missão 
de transformar 

seus clássicos animados 
em produções live-ac-
tion. Depois de Mo-
gli (2016) e Dumbo 
(2019), agora é a vez 
de Aladdin, que 
estreia no To-
pázio Cinemas.

Foi em 1992 
que Ron Clements 
e John Musker (A 
Pequena Sereia) lan-
çaram Aladdin, basea-
do em conto de As Mil 
e Uma Noites. A ani-
mação foi a primeira 
a arrecadar mais de 
meio milhão de dó-
lares nas bilheterias 
mundiais. O live-ac-
tion conta com direção 
de Guy Ritchie (Sherlock 
Holmes) e adapta o rotei-
ro para que funcione para 
adultos e crianças.

Para o papel principal, 
a produção buscou um 
ator de ascendência egíp-
cia. Mena Massoud tem 
tudo o que Aladdin preci-
sa: é carismático, ágil e se 

sai bem nas cenas de ação 
e de dança - uma delas hi-
lária, quando é comandado 
pelo Gênio (Will Smith). 

Neste novo roteiro, 
assinado por John August 
(A Fantástica Fábrica de 
Chocolate) e Ritchie, a 
mensagem fica ainda mais 
clara. Aladdin fala sobre 
até onde você é capaz de 
ir para mudar seu desti-

no. Aqui, os personagens 
encaram a todo instante 
aquilo que já parece pré-
-estabelecido a eles. 

Emblemático
O caso mais emblemá-
tico envolve a princesa 
Jasmine (Naomi Scott, de 
Power Rangers – O Fil-
me). Se na animação sua 
personagem já demons-

trava uma rebeldia acerca 
daquela sociedade pa-
triarcal onde as princesas 
servem apenas de moeda 
de troca para alianças 
com outros reinos, neste 

live-action ela é ainda 
mais empoderada, 
tendo uma canção 
toda para si em um 
dos momentos mais 
marcantes.

Por mais que 
seja um remake 
em live-action 
que praticamen-
te não desfaz 
nada da estrutu-
ra da animação, 

há algumas no-
vidades pontuais 
aqui, assim como 
novas músicas. 

Com tudo 
isso, este novo 

Aladdin é a Dis-
ney mais uma vez apli-
cando uma fórmula que 
ainda não é garantia de 
sucesso – basta ver os 
números de bilheteria de 
Dumbo – mas eles pare-
cem dispostos a aposta-
rem as fichas nesta nova 
empreitada. Afinal, O 
Rei Leão está chegando. 
(Angelo Cordeiro)
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Cursos e workshops acontecem de 17 a 21 de julho e integram programação do Festival de Inverno de Indaiatuba

1º Encontro Musical tem inscrições abertas

A Orquestra Sinfô-
nica de Indaia-
tuba e a Asso-

ciação Mantenedora da 
Orquestra Jovem de In-
daiatuba (AMOJI) reali-
zam entre os dias 17 e 21 
de julho a primeira edi-
ção do EMIn – Encontro 
Musical de Indaiatuba. 
Promovido com o apoio 
da Prefeitura de Indaiatu-
ba, através da Secretaria 
de Cultura e do Mosteiro 
de Itaici, o evento ofere-
cerá cursos de violino, 
viola e violoncelo com 

professores reconhecidos 
no cenário nacional.

Direcionado a mú-
sicos ou pessoas com 
noções básicas de um 
dos instrumentos, o en-
contro tem como diretor 
artístico o maestro Paulo 
de Paula e será realizado 
durante o 1º Festival de 
Inverno de Indaiatuba, 
cujas atrações serão di-
vulgadas em breve. 

Entre os professores 
estão grandes nomes da 
música instrumental, en-
tre eles Pablo de León 
(violino), Arthur Huf 
(violino), Gabriel Marin 
(viola), Fabio Presgrave 

(violoncelo) e o maestro 
Paulo de Paula. Os alunos 
participarão dos ensaios e 
apresentações da Came-
rata de Cordas e da Or-
questra Acadêmica, que 
encerrará o encontro no 
dia 21 de julho. Serão re-
alizadas ainda apresenta-
ções musicais diárias com 
a participação de grandes 
solistas convidados. 

Serão dois tipos de 
inscrição, com ou sem 
acomodação. Os valores 
e o regulamento completo 
do 1º EMIn devem ser 
conferidos no site www.
orquestradeindaiatuba.
org.br/emin. As inscri-

ções devem ser realizadas 
até o dia 15 de junho no 
mesmo site (acima). 

Após preencher a ins-
crição online, os candi-
datos deverão imprimir a 
ficha de inscrição e auto-
rizações (quando menores 
de idade), preenchê-las, 
assinar, escanear e enviar 
para o e-mail emin.conta-
to@gmail.com. Somente 
após o recebimento deste 
material, a inscrição será 

validada. 
Workshop de Sopro 
Nos dias 19 e 20 de 

julho, a Sociedade Man-
tenedora da Corporação 
Musical Villa-Lobos de 
Indaiatuba realizará um 
workshop de sopro, com 
professores e músicos 
profissionais, dentro do 
Encontro Musical de 
Indaiatuba. Gratuito, o 
evento oferecerá aulas de 
Flauta, Oboé, Fagote, Cla-

rinete, Saxofone, Trom-
pete, Trompa, Trombone, 
Eufônio (Bombardino), 
Tuba e Percussão. 

Dentre os inscritos, 
serão selecionados 55 
músicos para a realização 
de mostra instrumental do 
repertório proposto. As 

inscrições devem ser efe-
tuadas no site da Orques-
tra Sinfônica de Indaiatu-
ba, na opção workshop. 

No dia 19 de julho, as 
atividades acontecerão 
das 19h às 22h, no Centro 
Cultural Wanderley Peres 
(Centro). Já no dia 20, a 

programação se concentra 
no Ciaei (Centro Integra-
do de Apoio à Educação 
de Indaiatuba), das 9h às 
18h. O encerramento será 
realizado às 20h, em con-
certo com os participantes 
selecionados e a Corpora-
ção Musical Villa-Lobos.

ITINERANTE

Exposição leva toda nostalgia
dos anos 80 ao Polo Shopping

A exposição itineran-
te I Love Anos 80, atra-
ção no Polo Shopping 
Indaiatuba até o dia 12 
de junho, promete ao 
público uma verdadei-
ra viagem no tempo. A 
mostra reúne mais de 
600 itens da época, como 
brinquedos, jogos de ta-
buleiro, vídeos games, 
eletrônicos, discos de 
vinil, quadrinhos, VHS, 
miniaturas, entre outros. 

Quem viveu nos anos 
80 poderá relembrar 
as brincadeiras da in-
fância e apresentar aos 
filhos brinquedos como 
Playmobil, Genius, Pula 
Pirata, e videogames 
clássicos como Telejo-
go e Atari. A exposi-
ção também encanta as 
crianças, principalmen-
te com os brinquedos 
que não tem o apelo 
digital, como os de hoje.

A atração funciona de 
terça a sábado, das 13h 
às 22h, e aos domingos, 
das 14h às 20h. Os in-
gressos custam R$ 5 para 
visitação avulsa e R$ 15 
para visitação e uso dos 
jogos. O passaporte que 
dá direito a visitação 
livre ao espaço e uso 
dos jogos durante todo o 
tempo da exposição pode 
ser adquirido por R$ 25. 
Não há limite de tempo 
para ficar no espaço.

A exposição é um dos 
maiores e mais completos 
acervos do Brasil. Na parte 
interativa, o público poderá 
matar a saudade dos jo-
gos clássicos de fliperama, 
Master System e Mega Dri-
ve, além de jogos de tabu-
leiro. Os visitantes também 
poderão tirar fotos com 
ícones do terror nos anos 
80, como Freddy Krueger 
e Jason, em tamanho real. 

Histórico
A exposição foi criada 
por um grupo de amigos 
para relembrar  bons 
momentos vividos na-
quela época. Possui um 
acervo variado, reunin-
do filmes, quadrinhos, 
brinquedos, séries, vi-
deogames, álbuns de vi-
nil, entre outros objetos. 

A vontade de com-
partilhar esse pedaço 
da história com mais 
pessoas fez surgir  a 
exposição I Love Anos 
80, que reúne e preserva 
uma vasta coleção de 
itens adquiridos ao lon-
go da vida pelos mem-
bros do clube e que hoje 
recebe várias doações, 
aumentando ainda mais 
o acervo. O Polo Sho-
pping Indaiatuba está 
localizado na Alameda 
Filtros Mann, 670, no 
Jardim Tropical. 



Show em homenagem às mães no Parque Mall com a excelente Banda Dechris, 
na noite do dia 18/05/2019
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Grande festa de apresentação e degustação dos 
Vinhos Michele Carraro tudo By Roberto Furlanete 
da RR Vinhos, com cerimonial de Salete Coelho, 
Buffet impecável de Nina Moreira. Luxo e requinte 
em um ambiente alegre e extremamente agradável 
na Villa Maresa em Itaici

XXIII Conferência Distrital de Rotary “Inspirando Pessoas para Transformar o 
Mundo” e também a 41ª Reunião do Rotary Cocaes

Valmor da Candel recebeu essa semana com Alan,  
e o Marco um bolo do Bolo da Madre que o Mais 
Expressão enviou para comemorar seu aniversário

Joice Teixeira da Factor Humano junto com o 
Cauê da Cayman Conservação Patrimonial, em 
atividade “Surpreenda-me” promovida pelo BNI 
Reference de Indaiatuba

Parabéns ao Chido que fez 82 anos dia 
22/05. São os votos de seu filho Caio, a nora 
Ana, sua esposa Nilva, netos e da Equipe 
Chido Vende

Parte da Equipe Amarela
Marinete, da Atento, comemorou mais um ano de 
vida este mêsBeatriz, Giulia e Giovana, da Equipe Verde

Anne, Marlise e Marco, da Equipe VermelhaAna, Luis, Matheus e Matheus Odilon, da Equipe Azul

Gincana do Colégio Objetivo arrecada mais 
de 54 mil litros de leite e ajuda 51 entidades



Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!

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

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

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

CHEF RICARDO CLETO

Hoje trago para vocês a receita de um doce típico da região da Sicília, o 
Cannoli. O nome do doce em italiano significa tubo, que é o formato tra-
dicional desse clássico da pasticceria siciliana. Tradicionalmente recheado 
com um creme de ricota, adoçado com açúcar de beterraba, ele recebeu 
ao longo do tempo vários tipos de recheios, tanto doces como salgados. 
Servido em praticamente todo o mundo, o Cannoli faz sucesso com qual-
quer recheio! E, para quem quiser experimentar, está convidado a vir aos 
domingos no nosso almoço Italiano no Simetria, para se deliciar com o 
Cannoli, entre nossas outras sobremesas.

Vamos a receita:
Ingredientes:
• 3 colheres de sopa de gordura vegetal
• 1 ovo
• 1 colher de chá de canela em pó
• 3 colheres de sopa de vinho Marsala
• Farinha de trigo para enfarinhar
• 2l de óleo de soja para untar os canudos e também fritas as massas
• 1 clara para pincelar
• Raspas de limão, pistache, frutas cristalizadas ou granulado para decorar
• Açúcar de confeiteiro para polvilhar
Para o recheio:
• 2 xícaras de chá de ricota amassada
• 1 lata de leite condensado
• 2 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro

Modo de preparo:
Em uma vasilha, misture a farinha, o açúcar, a gordura e o ovo. Acrescente 
a canela e o vinho, aos poucos, misturando com as mãos até formar uma 
massa lisa e macia. Se necessário, adicione mais vinho. Abra a massa sobre 
uma superfície enfarinhada até ficar fina.
Corte a massa em círculos de 10cm, enrole cada círculo de massa em cilin-
dros de alumínio untados, selando com a clara. Frite, aos poucos, em óleo 
quente até dourar levemente. Retire as massas dos cilindros com cuidado 
e reserve.
Para o recheio, coloque todos os ingredientes no processador e processe 
por 2 minutos. Quando pronto, recheie os canudinhos, coloque em uma 
travessa e decore como desejar, com raspas de limão, pistache, frutas cris-
talizadas ou granulado de chocolate. Depois polvilhe o açúcar de confei-
teiro e está pronto!!
Os ingredientes rendem até 20 unidades.

Buon Apetitto !!!

A17

A Sugestão da Vó desse final de semana é a 
porção de Bolinho de Bacalhau acompanhado 
de uma boa cerveja gelada para começar o final 
de semana! Equipe Hot Flowers em recente almoço no Cintra Restaurante

Felipe da Indaiá Pescandos, em momento de 
descontração em pesqueiro de um amigo!!!!

Michelle  Simone proprietária da empresa 
AUTOCHEK, em um momento de descon-
tração, sempre lembrando que em suas 
filiais vc terá um excelente atendimento!!  
Faça sua vistoria. (19) 32649067  (19) 98904 -4266 
(19)99495-1279

Tiago e Gabriel curtinho mais um delicioso dia no Pesqueiro 
do EZIO, olha só  o tamanho da Pirarara, vá conhecer  !! 
(19) 32665748 whats(19) 997514359

Os sócios do Hotel Viracopos comemoram o sucesso com Happy Hour 
no My Sushi. Veja as promoções dos quartos Fone: (19) 3328-0766 / 
(19) 99529-5400 WhatsApp
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Regina, Passos, Cleber Camargo, Estela e Renato na Pizzaria Tor-
relaguna comemorando a amizade.  Faça uma visita e deguste as 
deliciosas pizzas! Av. Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587 - Itaici.

Diego, Alan Laranjeira, Igor Sanchez, Bruno Figueira, Thales Rhuann, David Foltran, 
Danilo Santos, Rafael Rezende, Bruno Monaro, Wiliam Oliveira e Rubão Jùnior no 
Deck do Quintal da Vó no último domingo. 



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!

Na A Nova Loja você encontra magníficos vestidos 
de noiva. Tecidos nobres com incríveis detalhes em 
renda, pedrarias e transparência. Caimento impe-
cável e com uma beleza deslumbrante. Para quem 
vai se casar, precisa conferir esta coleção que está 
um arraso. E para as madrinhas, uma nova coleção 
Moda Festa com as últimas tendências em cores e 
modelos diferenciados (venda e aluguel). Demais 
WhattsApp (19) 99540-8836 / (19) 3875-1760

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

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

Carol com a linda Miah para vacinação na Clínica Bicho 
Amigo

João e Aline no maravilhoso Chá de Bebê que 
proporcionaram para familiares e amigos. Muita 
expectativa para o nascimento de Mariah muito em breve

Não perca amanhã (25/05) no Grenelle Gastro Pub 
no almoço maravilhosa Feijoada completa, reservas 
Fone: (19) 3834-4802 e Festival de Mini Burguer no 
Happy Hour das 18:00 às 19:00 horas. Vai ser demais 
aproveite! Av. Conceição, 250

Mr. Roof    

Grenelle Gastro Pub

Flávia e Fábio do Bar do Alemão,recebendo o Bolo da 
Madre, mimo do Jornal Mais Expressão

José Luiz, 
Bruno e 
Emerson no 
Grenelle 
Gastro Pub

O Kostela do Japonês faz sucesso em Indaiatuba e 
Região com sua costela super macia com um sabor 
inigualável, feijão, arroz, saladas em folha e legu-
mes, mandioca e batata fritas e maionese. Tudo 
perfeito e com sabor único. Vá experimentar! R. 
Antônia Martins Luiz, 180 - Distrito Industrial João 
Narezzi – Fone: (19) 3894-6646
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Nosso profissional Tiago Costa com sua turma de extensões 
da Mermaid Hair , nessa semana ele esteve na capital de 
Belo Horizonte. E se você quiser conhecer um pouco mais 
desse trabalho, agende seu horário e faça uma avaliação 
gratuita pelo tel. 19 983241599.

Cliente fiel, Dona Elizabete sempre passa tomar um 
cafezinho conosco. FarmaLupa - Viva o bem estar!

A Lady é uma linda Shitzu e suas donas Andréa e Julia da 
Indalux a levam toda semana para tomar banho na Clean Pet. 
Consulte os planos de banho e tosa pelo telefone 19 97404-4147

A Linda princesa Maria Eduarda Paccor completou no último dia 18/05/2019 15 anos , uma data muito especial 
para  ela e seus Pais Márcia Paccor e Adilson, sua irmã a princesinha Emanuelle e pra todos seus familiares 
e amigos presentes. O Mais Expressão teve a honra de estar presente e registrar esse lindo dia. Parabéns 
princesa Maria Eduarda o Mais Expressão deseja muitas felicidades (credito de 01 foto para Studio K).

Vito R. Chiconato de Indaiatuba trouxe a medalha de campeão 
da categoria Mas/Infantil do campeonato Sul Americano de Jiu 
Jitsu Esportivo/2019 que aconteceu no Gin. Mauro Pinheiro-
Ibirapuera /SP. Seu professor Julio Muniz a equipe da Alliance 
Indaiatuba e o Mais Expressão desejam Parabéns.

No último dia 18/05 aconteceu o lançamento da Pedra fundamental do Park Meraki, estiveram presentes amigos, autoridades , proprietários, corretores e a imprensa, o Park Meraki conta com  
78 lotes residenciais a partir de 360 m², são dois loteamentos fechados onde você e sua família construirão uma nova vida, inspirado na ilhas verdes da Grécia, Santori e Creta esperam por 
sua visita saiba mais no telefone do plantão de vendas 19 97401-5512.

Cleiton Manzato do Mais Expressão com Eliege Signorelli e 
Prefeito Nilson Gaspar no lançamento da Pedra fundamental 
do Park Meraki

STUDIO K
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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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GEM COBERTA PARA 02 
CARROS E DESCOBERTA 

PARA 04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

COND.PARK AVENIDA-
-CC00093

4 DORMITÓRIOS,02 SUÍ-
TES, SALA EM 3 AMBIEN-
TES, COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO,3 VAGAS
R$ 1.500.000,00

VENDA CHÁCARAS   

RECANTO CAMPESTRE 
-VIRACOPOS CH00328

EXCELENTE CHÁCARA 
COM 3 DORMITÓRIOS 

SENDO 1 SUÍTE, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SER-
VIÇO, EDÍCULA,5 VAGAS 

R$ 560.000,00

LAGOS DO SHANADÚ- 
CH00324

 EXCELENTE SOBRADO 
COM 3 SUÍTES,1 COM CLO-
SET, SALA, COZINHA, WC, 

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

TERRAS DE ITAICI- CH 
00331

EXCELENTE SOBRADO 
COM 3 SUÍTES, SALA DE 

JANTAR EM 3 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, PISCINA, 3 

VAGAS.
R$ 1.350.000,00

SITIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, 

REPRESA
 AREA TOTAL 34.717,37 M²

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE 
LANÇAMENTOS TERRE-
NOS EVIDÊNCIAS  333,95 

M² 
R$ 200.000,00

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

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 
01 SUITE,   02 SALA, CO-
ZINHA, COPA,  ÁREA DE 
SERVIÇO,  03 WC, 05 VA-

GAS, PISCINA, CHURRAS-
QUEIRA.

R$ 450.000,00

COND. FLAMBOYANT – 
CC 00052

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

NHA, WC, ÁREA GOURMET
R$ 385.000,000

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC 00074  02 DORMITO-

RIOS, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET, ÁREA DE 

SERVIÇO, 01 VAGA
R$ 400.000,000

COND.PARQUE REAL –
 CC 00053  03 DORMITO-
RIOS, SENDO 1 SUITE, 
SALA, COZINHA, WC, 

CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL 
-CA03111 3 DORMITÓRIOS, 
SENDO 1 SUÍTE, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA GOUR-

MET. 2 VAGAS R$ 435.000,00

COND.VISTA VERDE –
 CC 00069  03 DORMITO-
RIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA 2 AMBIENTES, COZI-
NHA, WC, CHURRASQUEI-

RA, 02 VAGAS
R$ 490.000,000

COND.VISTA VERDE – 
CC 00058 3 DORMITÓRIOS, 
SENDO 1 SUÍTE, SALA, CO-
ZINHA, WC, LAVABO, ÁREA 
DE SERVIÇO, ÁREA GOUR-
MET.2 VAGAS R$ 5000.000,00

COND.VISTA VERDE- 
CC0068

3 SUÍTES, WC, SALA, COZI-
NHA, ÁREA GOURMET, GA-
RAGEM PARA 2 CARROS.2 

VAGAS R$ 540.000,00

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

SERVIÇO.3 VAGAS
R$ 570.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCA-
LIZAÇÃO, CASA COM 02 

DORMITÓRIOS, 01 AMPLA 
SUITE COM BANHEIRA , 
COPA, COZINHA, AMPLA 

SALA, BANHEIRO SOCIAL E 
QUINTAL. GARAGEM PARA 
02 CARROSCOBERTOS E 

02 DESCOBERTOS.
R$ 600.000,00

COND.VISTA VERDE 
-CC00067

3 SUÍTES, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 

ÁREA GOURMET.3 VAGAS
R$ 690.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00070

04 DORMITÓRIOS (02 SUI-
TES) SENDO UMA COM 
CLOSET GRANDE E AR 

CONDICIONADO, WC SO-
CIAL, SALA DE TV, SALA DE 
ESTAR COM DOIS AMBIEN-
TES, PÉ DIREITO DE 6M DE 
ALTURA, JARDIM EMBAIXO 

DA ESCADA. SALA DE 
JANTAR, COZINHA AMPLA, 
ILHA GRANDE NO CENTRO 
E COOKTOP E ARMÁRIOS 
EMBUTIDOS, QUINTAL AM-
PLO, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA, FORNO 
PIZZA, FOGÃO DE LENHA, 
VARANDA NAS PORTAS 

DOS QUARTOS E NA FREN-
TE DA COZINHA. GARA-

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, 

COZINHA E BANHEIRO, 01 
VAGA R$ 175.000,000 + R$ 

313,00 (CONDOMINIO) + R$ 
54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, 
COZINHA E BANHEIRO 

(MOBILIADA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 PLANEJADO, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SER-
VIÇO,01 VAGA COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 
(CONDOMINIO) + R$ 50,00 

(IPTU)

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

SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000

JD. MONTE VERDE – AP 
00870

02 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA 2 AMBIEN-

TES, COZINHA, WC,01 
VAGA

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

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

VAGA R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – 
AP 00867 02 DORMITÓ-

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

ÇO WC,01 VAGA
R$ 290.000,000

VENDA CASAS   
JD. COLIBRIS – CA 03003
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

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

R$ 210.000,00

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

GAS DE GARAGEM.
R$ 265.000,00

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 CO-

ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO,  
03 WC, 04 VAGAS

R$ 550.000,00

ITAICI COND. 
VISTA VERDE – CC 00086

SOBRADO COM SALA, LA-
VABO, COZINHA , LAVAN-

DERIA, CHURRASQUEIRA, 
PISCINA, BANHEIRO NA 

AREA DE LAZER, 03 QUAR-
TOS COM SUITES . VAGA 

PARA 02 CARROS.
R$ 590.000,00

CASA COMERCIAL- 
CENTRO-CA02773

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

CRITORIO, RECEPÇÃO, 
COPA, COZINHA, 05 WC, 

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

700,00 (IPTU)

LOCAÇÕES 
APARTAMENTOS

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 (INCLU-

SO CONDOMINIO E IPTU)

JARDIM MORUMBI –
 AP 00940 02 DORMITORIOS, 
SALA, COZINHA AMERICA-
NA, VARANDA, WC, 02 VA-

GAS, . R$ 1.300,00 INCLUSO 
COND. E IPTU

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

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

 CIDADE NOVA - ANDALUZ – 
AP 00925 03 DORMITÓRIOS, 

SENDO 1 SUITE, SALA 02 
AMBIENTES, COZINHA, WC, 
VARANDA, ÁREA DE SERVI-

ÇO, 02 VAGAS
R$ 2.200,00 + R$ 530,00 

(CONDOMINIO)

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, 01 

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

MINIO) + 154,00 IPTU

VENDA APARTAMENTOS   

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

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

(CONDOMINIO) 

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)

EDIFICIO VERONA - 
AP00941

KITNET MOBILIADA COM 
SALA COZINHA 

E BANHEIRO
R$ 180.000,00

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 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE 
SALAS COMERCIAIS NO 

DISTRITO SALAS DE  29,43 
M² ATÉ 368,26 M² VALORES 

A PARTIR DE R$ 2.000,00

CONDOMINIO AMBASSA-
DOR – SA 00006

SALA COMERCIAL COM 35 
M²   R$700,00

ÓTIMO SALÃO
JD. AMERICA - SL 00355

100 M², 02 AMBIENTES, 02 
WC SENDO 01 ADAPTADO
R$ 900,00 (INCLUSO IPTU)
JD. MORADA DO SOL - SL 

00364 50 M² + 2 WC
R$ 950,00 (IPTU INCLUSO)

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

100,00 (IPTU)

CENTRO - SL 00365
90 M² ,02 WC, 

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

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

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, 
COZINHA, ESCRITÓRIO E 
VAGA PARA 10 CARROS

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

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

EXCELENTE GALPÃO
VITÓRIA MARTINI - GL 

00042
 380 M² DE CONSTRUÇÃO, 5 
WC SENDO 01 ADAPTADO 
PARA CADEIRANTE, COZI-
NHA E AMPLO ESTACIONA-

MENTO R$ 6.000,00 

CAMPO BONITO - SL 00363
140 M² ,02 WC R$ 2.000,00 

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

00044
5.000 M², ESCRITÓRIO, RE-
FEITÓRIO, WC, VESTIÁRIO.

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

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

EXCELENTE GALPÃO
DISTRITO INDUSTRIAL 

JÓIA - GL 00000
R$ 3.500 + IPTU

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE DE 
SALTO 

JD. DA FELICIDADE  -  
CA 03133

01 DORMITORIO, COZINHA 
, WC, 01 VAGA DE GARA-
GEM – CASA DE FUNDOS

R$ 450,00 

CASA NA CIDADE
 DE SALTO 

JD. FELICIDADE – CA 03132
01 DORMITORIO , SALA,  

COZINHA, WC E VAGA DE 
GARAGEM R$ 850,00

JD. ELDORADO  - CA 03128
01 DORMITORIO, COZINHA, 
WC, E AREA DE SERVIÇO, 

VAGA PARA MOTO
R$ 650,00 

JD.CALIFORNIA – CA 02570
01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, 01 VAGA 

COBERTA
R$ 650,00 + R$ 50,00 (IPTU)

JD. AMERICA – CA03125
01 DORMITÓRIO, COZI-

NHA, ÁREA DE 
SERVIÇO, WC

R$ 800,00+ 40,00 (IPTU)

JARDIM ELDORADO – 
CA 03073 02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO, 01 
VAGA COBERTA

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

JD. ELDORADO – CA 03127
02 DORMITORIO SENDO 
01 SUITE,SALA, COPA, 

COZINHA, 02 WC,AREA DE 
SERVIÇO, 03 VAGAS DE 

GARAGEM
R$ 1.350,00 + IPTU

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. VISTA VER-
DE – CC 00086 SOBRADO 

COM SALA, LAVABO, 
COZINHA , LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, PISCI-
NA, BANHEIRO NA AREA 
DE LAZER, 03 QUARTOS 

COM SUITES . VAGA PARA 
02 CARROS.

R$ 3.000,00 + COND. + IPTU

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

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

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

ITAICI COND. MOSTEIRO – 
CA 03098

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

ZINHA, 5 WC, CHURRAS-
QUEIRA, 04 VAGAS.

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

(IPTU)

VILA COSTA E SILVA – 
CA 03099 01 DORMITÓ-

RIO, SALA, COZINHA, WC, 
QUINTAL, GARAGEM 

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

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

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

COM CHURRASQUEIRA.
SALÃO 100  M² 02 WC

R$ 4.300

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

SERVIÇO, 3 WC, 08 VAGAS 
DE GARAGEM. R$ 2.500
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VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz con-
jugada com área gourmet,lavanderia,garage, desco-
berta para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms,sala,-
coz,wc,
CA283 – JD.MORADA DO SOL – R$265 MIL – 2 
dorms,sala,coz,wc
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 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,w-
c,área de luz,área gourmet,garagem coberta paea 2 
carros.
CA.351 – PQ. INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),-
sala,coz,wc,garagem               

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

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,-
coz,wc,lavanderia,1 vaga de garagem,moveis plane-
jados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 plane-
jado),sala,coz planejada,wc,garagem
AP.566 – PRAIA GRANDE – GUILHERMINA – 
R$150 MIL – dorm,sala,coz,wc,1 vaga de garagem 
comunitária.

TERRENOS    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E 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 APARTIR DE 21.000 M²  
R$250 MIL 
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 
930m²
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,-
sala,coz,dispensa,casa de caseiro,churrasqueira,sa-
na,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,gal-

CA03731 – CASA – JD MORADA DO SOL - 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. A/C 70m², A/T 
125m² – R$ 180.000,00
TR01066 – TERRENO – CONDOMINIO JD. PIEMONTE – Ter-
reno plano, bem localizado, Área Total de 360,00 MT. Estudo 
aceitar carro, terreno de menor valor como parte do pagamento. 
- R$ 220.000,00
AP00600 – APARTAMENTO – JARDIM ALICE - dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem para 01 car-
ro. – R$ 200.000,00
CA01094 – CASA + EDÍCULA – JD MORADA DO SOL - 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia entrada e garagem 04 
vagas. Edícula com 01 dormitório, cozinha, banheiro e varanda. 
R$370.000,00 (Locação - R$1.500,00)

pão de 150m2,tanque de água,nascente com córre-
go,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 – SA-
LÃO E CASA - 2dorms,sala,coz,WC,garagem para 5 
carros. 

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

APARTAMENTOS

JD.ALICE – R$800,00 – 2 dorms,sala,coz planeja-
da,wc,1 vaga coberta
NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$900,00 – 2dorms,sa-
la,coz,wc,1 vaga e garagem.
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 : eleva-
dor,escadas,serviço de limpeza,portaria virtual,moni-
toramento 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 estéti-
ca
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, 
DEPOIS R$1980,00 – clinica já funcionando. Para 
médicos : piso porcelanato,ar condicionado,pia,wc pri-
vativo. 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

CASAS

CA03892 – JD. DO VALLE II - 2 dormitórios, sala, co-
zinha, WC social, lavanderia e garagem. R$225.000,00
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 am-
pla, ar cond, sala 2 amb, cozinha c/ AE, área de serviço, 
churrasq c/ pia, prep. p/ aq. solar, portão eletrônico, cerca 
elétrica e garagem 4 carros sendo 2 cob. R$560.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios grandes (sendo 
1 suíte com hidro), sala de jantar com cozinha integrada, 
sala de estar, varanda ampla, vaga p/ 3 carros, cerca 
elétrica. Edícula com área de serviço grande, sala ampla, 
banheiro e 1 dormitório grande. R$650.000,00
CA03878 – VL. ALPES SUÍÇOS – 3 dormitórios (2 
suítes) com ar condicionado, móveis planejados, sala 
e cozinha integradas, lavabo, piscina, quintal garagem 
para 3 carros e cerca elétrica. R$750.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada 
integradas, 4 dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 
4 vagas, pisc c/ cascata, churrasq e fogão a lenha e ar 
cond. R$880.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

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), escritório, 3 salas, móveis planejados, lavabo, 
churrasq, forno de pizza, amplo quintal, 3 vagas e lazer 
completo. R$650.000,00

APARTAMENTOS

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. Condo-
mínio 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
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.
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
AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e gar. 
R$750,00 + 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. 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$1.000,00 + 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

SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), 
coz e estac. R$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

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

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

CH00235 – CHÁCARA – CONDOMÍNIO SHANADU - 3 dormitórios, 
2 salas, 1 banheiro, 2 vagas. Condomínio com 3 lagos, campo de 
futebol, pista de cooper, segurança armada e portaria 24 Hrs. A/C 
258,75 mt² A/T 5.280,00 MT². Estudo Imóvel de menor valor como 
parte de pagamento - R$ 790.000,00

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

IMÓVEIS PARA VENDA

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
98457-0730



B4 Imóveis

CASA VENDA NO JARDIM 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 suíte, sala 2 ambientes, cozi amer, lavabo, 
jardim de inverno, Área gourmet. Casa Nova  ..................................R$ 365.000,00.
CA00070- VILA SUÍÇA- 3 dorms c/ uma suíte, sala 2 amb., cozinha e dispensa, 
wcs social e lavanderia. 2vaga. Área gourmet com churras, formo de pizza. Quarto 
e wc no quintal.  .................................................................................R$ 720.000,00.
CA00067 – JD AMERICA – 03 dorms e demais dep.  ......................R$ 390.000,00 
CA00006 – JD SÃO FRANCISCO – sobrado 2 dorms 1 suite, sal,coz, WC port elet, 
edíc.   ...................................................................... R$320.000,00 (troca com apto)
CA00012 – JD EUROPA – 03 dorms, 1 suíte, Pé direito alto, coz. amer., área gour-
met, amplo quintal, a/s.  ......................................................................R$ 545.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00027- VILAGGIO DI ITAICI- Casa com 3 dormitórios sendo uma suíte, sala 
dois ambientes, cozinha planejada, área de serviço com churrasqueira e pia. Aque-
cimento solar. Condomínio com área de lazer completa  ................R$ 480.0000,00
CA00001- VILA VENEZA -3 dormitórios planejados, sala dois ambientes, cozinha, 
lavanderia e wc social.  .......................................................................R$ 385.000,00
CA0059 –JD MONTREAL -3 dorms, sendo 1 suíte. Sala de jantar e estar com 
pé direito alto, 02 wcs sociais, cozinha planejada. Espaço gourmet, 2 vagas s/ 1 
coberto. Linda casa.   ..........................................................................R$ 529.000,00
CA00028- JARDIM DOS IMPÉRIOS- Casa Nova com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala grande, wc social, cozinha, área de serviço, garagem para 2 carros coberta + 
1 vaga. Excelente imóvel.   .................................................................R$ 390.000,00
CA00021- MORADAS DE ITAICI-3 dormitórios, sala, cozinha, wcs social e lavan-
deria. 1 vaga. R ........................................................ $ 350.000,00. Aceita permuta.

APARTAMENTO

AP00009 – GIOVANNA – Excel. apto em uma loc. Privi., com 3 dorms, sendo 1 
suíte c/a/e, sala 3 amb., cozinha, a/s, despensa,2 vagas de gar. R$ 850.000,00
AP00017 – SOHO – 03 dorms, 1 suíte, sala 2 amb. a/s, lavand. 02 vagas.  ............  
.............................................................................................................R$ 430.000,00
AP00021 – VARANDAS DO BOSQUE - 02 dorms, sala, coz, wc e lavanderia.  .....  
..............................................................................R$ 260.000,00 ótima localização
AP00020 - CLAUDIA -02 dorms, sala coz, lavanderia e wc social. Excel. local.  .....  
.............................................................................................................R$ 280.000,00
AP00019 – AZALÉIA – 03 dorms, sala, coz, WC social, lav, 01 vaga.  ................  
.............................................................................................................R$ 198.000,00

CHÁCARAS

CH00016 PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts de ter com const., casa com 4 dorms.  
...............................................................................................................R$ 320.000,0
CH00012- MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m.  R$ 500.000,00 só terreno.
CH00019-JD ALDOVRANDIA- Com peq. casa, com 2 dorms, coz e wc, poço art e 
caipira, toda cercada.  .........................................................................R$ 240.000,00
CH00021- RECREIO CAMP. DE VIRACOPOS – 02 dorms, sala, coz, lav, área 
gourmet  ..............................................................................................R$ 450.000,00
CH00003-ELIAS FAUSTO- Chácara toda cercada com alambrado e muros, pomar 
e lago. Preparação para automação do portão eletrônico.  ..............R$ 100.000,00. 

TERRENOS

TE00021 JD PIEMONTE - 300 metros  .............................................R$ 160.000,00
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
TE00074-RESIDENCIAL VILA SUIÇA- 360 metros. Aceita carro como parte pag.   
..............................................................................................................R$279.000,00 

LOCAÇÃO

CASA

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

CA00076 CENTRO- Comercial com 5 suítes, cozi. e dispensa, lavanderia. 3 salas 
amplas, wc social e de empregada. 8 vagas.  ............................ R$ 8000,00 + 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, la-
vabo aquecedor e ar condicionado. Garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Casa 
nova.  ...............................................................................R$ 2800,00 +Cond. + Iptu.
CA00004 JD ESPLENDOR - Sobrado com 5 suítes, sala dois ambientes, escritório, 
piscina e 4 vagas.  ...........................................................R$ 8.600,00+ iptu e cond.
CA00018- PARADISO- Lindo sobrado em condomínio, com 3 suítes sendo uma 
máster. Sala 3 ambientes, lavabo, escritório e cozinha, toda com móveis planejado. 
Área gourmet completa, piscina e jardim.  ....................R$ 5.000,00 + Iptu e Cond.
CA00075- JARDIM DOS AROMAS-3 dorms, sala dois ambientes, lavabo, lavan-
deria, amplo quintal. 4 vagas. Condomínio com área de lazer.  ................................  
........................................................................................R$ 3.000,00 + 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 
ambientes, cozinha e lavandeira e aquecedor a gás. Com elevador e uma vaga.  ..  
........................................................................................R$ 1700,00 + Cond. e Iptu.
AP00009 EDIFÍCIO GIOVANA-Excelente apto em uma localização privilegiada, 
com 3 dorms, sendo 1 suíte, com armário, sala 3 ambientes, cozinha, área de ser-
viço, despensa. 2 vagas de garagem.  .......................... R$ 1 800,00 ( cond + iptu )
AP00011 TORRE DE MÁLAGA - cobertura duplex 03 dorms, sendo 1 suÍte ampla, 
sala com varanda ampla, wc com hidro para 4 pessoas, cozinha americana, churras-
queira, varando gourmet 7 metros.  02 vagas. ....R$ 3400,00 ( iptu + cond) incluso.
AP00020 EDIFICIO CLAUDIA - 02 dorms, sala coz, lavanderia e wc social.  .........  
........................................................................................R$ 1500,00 ( cond + iptu  )
AP00021 VARANDAS DO BOSQUE - 02 dorms, sala, coz, wc e lavanderia. Exce-
lente localização.  .............................................................. R$ 1300,00 (cond + iptu)
AP00026-2 dormitórios, sala, cozinha e wc social. Uma vaga. Andar térreo Parque 
São  Lourenço.  ................................................................. R$ 800,00 ( cond + iptu )

SALÃO

SL00001 Av. Visconde de Indaiatuba 500m  R$ 6.000,00 + iptu   ( piso superior ).
SL00002 Av. Visconde de Indaiatuba 500m  .R$ 15.000,00 + iptu  ( piso inferior )
Sl00003 Av. Visconde de Indaiatuba 500m   R$ 15.000,00 + iptu  ( piso inferior ).

SALAS

SA00001 CENTRO- 13 salas comercial, com recepção wcs e coz.  ........................  
..................................................................................................... R$ 8.000,00 + iptu.

CHÁCARAS EM CONCOMÍNIO

CH00008 RECANTO DAS FLORES- 4 dormitórios sendo 4 suítes, 2 salas, 5 ba-
nheiros, 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. exce-
lente para moradia.  ....................................................... R$ 3.000,00 + iptu + cond.

GALPÕES 

GL0020- DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA- Térreo com 349 metros. Mezanino 
com 53.9 metros.  Recepção, refeit., e coz, escrit. estcion. Pé direito 8 metros.  .....  
..................................................................................................... R$ 5.000,00 + Iptu.
GL00005 - CALDEIRA A|T 3000 – A|C 2000 –  .........................................................  
..................................................... R$ 34.000,00 + COND 2.800,00 = IPTU 1.300,00
GL00005 – AMERICAN PARK – A|T 6839.68 – A|C 4442.00 –  ......... R$ 62.000,00
GL00004 – CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 1170 –  .............................  
.....................................................................................................R$ 6.800,00 = IPTU
GL00009 – VITORIA MARTINI - A/T 1000 – A/C 700 –  .........R$ 10.000,00 + IPTU
GL00018- RECREIO CAMPESTRE DE JÓIA- Área fabril, escritório e estaciona-
mento.  ......................................................................................... R$ 5.000,00+ Iptu.



B5Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 886631 - Village Azaleia - 3 dorm.(1 com arm.+ cama) / 
sala / coz.planej. / wc / as / gar.coberta. R$1.000,00 + cond + iptu

ref. site 3398 – Jd Moacyr Arruda - 4 dorm.(suite) / sala / lavabo 
/ coz. / wc / as / gar.2 vagas. R$ 1.552,00 + IPTU 

ref. site 869402 – Jd. Morada do Sol - 2 dormt/ sala/ coz/ wc / 
lavand / 1 gar R$950,00 + IPTU

ref. site 450602 - Recreio Camp Inter Viracopos – 3 dormt / 1 suite 
/ closet / 2 salas / mezanino / coz / lavand / quintal / churrasq / 
edícula com 1 dormt e wc – R$600.000,00 

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

 ref. site 988502 - Park Real – 3 dormt / 1 suite / sala 2 ambt / coz / 
wc / lavand / churrasq / 2 gar R$505.000.00

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

ref. site 838991 - Jardim União - 2 dormt/ sala/ coz/ lavand / chur-
rasq/ gar e portão eletrônico R$1.100,00 + IPTU

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

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

ref. site 084491- Jardim do Vale – kitnet – um cômodo bem amplo 
com pia, tanque e banheiro com box blindex R$900,00

ref. site 525302 - Grand Ville – 3 dormt/ 1 suite / sala / coz / wc / 
lavand / gar R$1.200,00 + Cond + IPTU / R$290.000,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Farmácias

Cartuchos

Eletricista

DentistaDecoração

Mecânica

Psicóloga Segurança Eletrônica Tintas
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AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiên-
cia na função e disponibilidade para 
trabalhar em escala 6x1.

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

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

ANALISTA DE PCP – Experiência 
na função. Conhecimento no sistema 
TOTVUS Microsiga Protheus. Supe-
rior completo.

ASSISTENTE DE DEPARTAMEN-
TO PESSOAL – Experiência em 
fechamento de folha de pagamento, 
Residir em Indaiatuba.

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

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO. 
Experiência nas áreas de som e ilu-
minação. NR 10. Para manutenção 
industrial e predial. 

ELETRICISTA PREDIAL- Experiên-
cia na função. Residir em Indaiatuba.

JARDINEIRO – Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba.

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

MOTORISTA – CNH C. Conheci-
mentos em São Paulo. Residir em 
Indaiatuba.

PASSADOR (A) – Residir em Indaia-
tuba. Com ou sem experiência.

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.

Acabador de mármore e granito

Auxiliar administrativo( PCD)

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de enfermagem

Auxiliar de estoque

Chefe de serviço de limpeza

Eletricista

Empacotador a mão(PCD)

Encanador

Enfermeiro

Fisioterapeuta geral

Fonoaudiólogo geral

Mecânico de manutenção de   
empilhadeiras

Mecânico de refrigeração

Montador de estruturas            
metálicas

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão-guincho 
pesado com munk

Oficial de serviços gerais na 
manutenção de edificações

Operador de pá carregadeira

Operador de prensa

Operador de tesoura mecânica e 
máquina de corte, no acabamen-

to de chapas e metais

Pedreiro

Pintor industrial

Pizzaiolo

Porteiro

Serrador de mármore

Serralheiro Industrial

Soldador

Supervisor de produção na 
mineração

Supervisor de vendas de         
serviços

Técnico de enfermagem

Técnico em manutenção de 
equipamentos de informática

Torneiro mecânico

Vendedor 

Vigilante

EMPREGOS
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Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 au-
tos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 (19) 
3875-2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO), BANHEI-
RO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-
sulte-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 construto-
res é possível, desmem-
brar os 2700m² em 4 lo-

tes, sendo 3 de 380m² e 
1 de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
 OPORTUNIDADE! 
JD.LAGUNA EM SAL-
TO-SP. Casa de 02 dor-
mitórios, sendo um suí-
te, sala/cozinha ameri-
cana, wc, garagem p/02 
autos quintal nos fundos 
em lote de180m2 + uma 
chácara de 100m2 (SÓ 
TERRENO) no bairro 
pedregulho em Indaiatu-
ba-SP. troca-se por casa 
em Indaiatuba de menor 
ou igual valor. Base: 
R$310.000, 00. Tel.:(19) 
99762-7997. Corra!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! JARDIM MORA-
DA DO SOL. Rua:77, 
próximo ao Parque Eco-
lógico de R$210.000,00 
em oferta somente para 
o mês de fevereiro por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suíte, garagem, 
bom acabamento em 
lote de 125m2. Aceita:  
R$110.000,00 de entra-
da + 90 x R$1.650,00 
F.:99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra!
JD.COLIBRIS -  02 
dormitórios (01 suíte) 
sala- cozinha –wc social- 
lavanderia, garagem 
p/02 autos. Oportuni-
dade única! Em oferta 
para o mês de fevereiro 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00, 
ou terreno no negócio. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
JARDIM ADRIANA - 
Excelente casa em dois 
pavimentos, sendo no 
pav superior: 02 dor-
mitórios (01 suíte) wc 
social, sacada com porta 
balcão com vista para 
o Parque Ecológico e 
no pav inferior: sala 02 
ambientes –lavabo, wc 
social, lavanderia, edícu-
la   e grande espaço de 
terreno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletrôni-
co. De R$350.000,00 
em oferta durante o 
mês de fevereiro por 

R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no 
negócio.
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) 
wc social, sala, cozi-
nha, garagem com por-
tão eletronico,110m² 
de área construída, em 
lote de 133m² docu-
mentos em ordem para 
financiamento. Apenas 
R$255.000,00 aceita 
terreno e carro. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
Jard im I tamaracá 
Vendo/Troco - Casa 
com 123metros de área 
contruída, em terreno 
de 400 metros, com 3 
dormitórios, sendo uma 
suíte e um WC social, 
sala, cozinha, área de 
serviço, garagem p/ 3 
carros, todos com aca-
bamento em piso frio, 
corredor lateral com 1,5 
metros de largura, no 
fundo uma área do ter-
reno com 123m², com 
opção para outra cons-
trução, como casa terrea 
e/ou sobrado. Aceito 
permuta por casa de 
menor valor, nos bair-
ros: Maria Helena, Jar-
dim Aquario, Cidade 
Nova I e II. O imóvel 
encontra-se em perfeito 
estado de conservação, 
não necessitando de 
gasto com pinturas e 
outros serviços. Valor: 
R$580.000,00. Contato 
direto c/ proprietário F.: 
(19) 3875-0667. Doc: 
OK
Vendo casa no Jardim 
Oliveira Camargo - 5 
comôdos sala, cozinha, 
3 dormitórios, 2 ba-
nheiros e entrada para 
carro. Aceito financia-
mento pela caixa . Valor 
R$190.000,00. F.:(19) 
3835-1210 / (19) 3834-
8020 / (19) 98316-2829 
WhatsApp
CASA– VILA FURLAN 
- 03 dorm.  sendo 01 
suíte, sala de estar e 
jantar, coz. planejada, 
02 wc, 01 lavabo, área 
de serviço, churrasquei-
ra e garagem 02 vagas. 
A/T  180M² A/C  150M² 
- R$ 390.000,00 (Aceita 
Financiamento). F.: 
(19) 3935-
CASA – JD ESPLANA-
DA - 03 dorm. sendo 

01 suíte, 01 WC, 03 
sacadas, sala de estar, 
jantar e sala de tv, coz. 
planejada, dorm. de em-
pregada com WC, área 
gourmet, espaço p/ pis-
cina com encanamento 
preparado, aquecimento 
solar em todos os cômo-
dos e garagem coberta 
02 vagas. A/T  360,00 
M²e A/C  270,00 M² - 
R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com pla-
nejados, Sala, Cozinha 
com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Gara-
gem  4 vagas sendo 2 
cobertas. A/C 190,00M² 
e A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de ser-
viço e garagem 02 
vagas A/C 125,00M² 
E  A /T  125 ,00M²  - 
R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Vende-se casa no Jar-
dim Morada do Sol - 
Garagem 2 carros com 
portão eletronico, sala, 
cozinha, banheiro, 2 
quartos sendo 1 suíte, 
parte superior lavan-
deria e banheiro. Es-
tuda troca por terreno 
de menor valor como 
forma de pagamento. F.: 
(19) 99735-5418. Tratar 
c/ Antonio. Valor: R$ 
380.000,00
Vendo casa Cond. Jd. 
Park Real – Casa nova 
em fase de acabamento: 
3 dormitórios (1 suíte), 
cozinha americana pla-
nejada, 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 Arru-
da – 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, churrasqueira 
com pia, aquecimento 
solar, portão eletrônico, 
cerca elétrica e garagem 
para 4 carros sendo 2 
cobertas. R$560.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, amplo 
quintal, garagem para 3 
carros e área de lazer. 
R$3.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Casa Jardim Aquários 
- Casa nova c/ 3 dorms, 
sendo uma suíte, wc 
social, cozinha, área 

de serviço, garagem 
coberta para dois au-
tos, piso porcelanato. 
R$ 385.000,00. F.: (19) 
99115-8368
Casa Vila Suíça - So-
brado com uma suíte, 
planejados, wc social, 
sapa para dois ambien-
tes, lavabo, cozinha pla-
nejada, despensa, wc, 
área gourmet e serviço. 
Garagem coberta para 
dois autos, com churras-
queira 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
Vende-se uma casa 
dois quartos, sala, co-
zinha, garagem coberta 
e área de serviços A.T. 
125m² A.C. 99m². Valor 
R$215.000,00. Aceita 
carro e Financiamento. 
F.: (19) 99124-2964

 
CASA -JD. MONTE 
VERDE - 01 dorm., sala, 
coz., WC, lavanderia 
e garagem 01 vaga. - 
R$750,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de serviço 
e garagem 02 vagas. 
Ótimo acabamento. - 
R$1.350,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MORA-
DA DO SOL - 03 dorm., 
sendo 02 com sacada, 
sala para 02 ambientes, 
copa/coz. com balcão 
planejado, 02 WC, 02 
lavanderias (sendo 01 
no piso superior), chur-
rasqueira e garagem 
02 vagas com portão 
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, amplo 
quintal, garagem para 3 
carros e área de lazer. 
R$3.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Aluga – se casa Cond. 
Parque dos Guarantãs 
- 3 dormitórios (1 suíte 
c/ armários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, la-
vanderia, churrasqueira 
e 2 vagas de garagem. 
R$1.900,00 + IPTU + 
Cond. Fone: (19) 99778-
4336
Aluga-se Casa Jardim 
Paradiso - Lindo sobra-
do com 3 sítes, c/1 mas-

ter. 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 Cidade Nova 
R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chá-
cara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo apt no Centro 
com 2 dorm. + 1 suíte, 
todos os cômodos com 
armário, garagem p/ 2 
carros e cozinha plane-
jada. (19) 99697- 6698
Vendo Apartamento 
Ed. Torres da Liber-
dade – 3 dormitórios 
(1 suíte), WC social, 
sala, cozinha, lavan-
deria, 2 vagas de gara-
gem e home box no sub 
solo. Aceita permuta. 
R$500.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vende - se Aparta-
mento Cocais II - 2 
dormitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavande-
ria e 1 vaga de garagem 
coberta. R$200.000,00. 
Fone: (19) 99194-0145
Oportunidade Aparta-
mento Jd. Tropical – 2 
dormitórios sendo 1 suí-
te, sala 2 ambientes, co-
zinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento Sala Li-
ving - Bosqueirão San-
tos-SP - Frente prédio 
na praia F.: (13) 99718-
5517 / (13) 99712-3768 
WhatsApp
Apartamento 2 dorm, 
suite - Frente ao mar 
Vila Caiçara / Praia 
Grande   F.: (13) 99718-
5517 / (13) 99712-3768 
WhatsApp

 
Vendo ou Alugo apar-
tamento no condo-
mínio Bosque dos 
Indaiás - com 2 dor-
mitórios, sala em L, 
garagem coberta. Va-
lor R$190.000,00. F.: 
99416-9250

 
Sitio Estrada Mato 
Dentro  - Valor: R$ 
2.500. 000,00 F.: (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Precisa-se de casei-
ro para serviços gerais 
em sítio na estrada de 
Indaiatuba para Monte 
Mor. Boa localidade para 
morar F.: (19)99736-
7983 ou  99619-2921 
(WhatsApp)
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294
CHÁCARA – LAGOS 
DE SHANADU -03 
dorm., sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, 
wc, área de serviço e ga-
ragem 02 vagas. Grama-
da e possui piscina. A/C 
258.78M² e A/T 5.280M² 
- R$ 790.000,00. F.: (19) 
3935-1413

Chácara - Recanto das 
Flores Linda com planta 
aprovada para casa com 
piscina. Pomar, área 
gourmet, com churras-
queira , 2 wcs, cozi-
nha, dispensa, 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 Espla-
nada Ótima topografia! 
R$ 245.000,00. F.: (19) 
99115-8368
Terreno Condomínio 
Terracota - Plano boa 
local ização 1808m² 
R$ 542.400,00 F.:(19) 
99115-8368
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO (ÚNICO LOTE 
N A  R U A )  1 5 0 M 2 
– R$1060,00P/ M2 - 
ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 
3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSIMO 
– R$1.100,00 P/ M2 - 
F.:(19) 99762-7997 /  
(19) 3935-3294
Jardim Piemonte - 
311m².  Boa topografia 
R$ 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, pla-
no, na quadra H, com 
escritura e registro, 
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R$165.000,00. Estuda 
-se proposta. F.: (19) 
3834-6222 / (19) 98394-
0038. 
Terreno no Distrito In-
dustrial Vitória Martini. 
Rua: Mafalda Barnabé 
Soliani com Alberto Mag-
nusson lote de esquina 
podendo construir 5 gal-
pões, 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 descon-
to especial! Ligue: (19) 
3318-4441  /Wha ts 
98965-8498
Cursos de cuidador de 
idoso, atendente de far-
mácia, informática, ro-
tinas administrativas e 
logística. Informe a senha 
J46 para receber des-
conto 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 computadores, 
teclados e mouses. Preço 
Imperdível. F.: (19) 3875-
4737 / (19) 99380-5379 
Vendo um acento de 
encaixar no vaso para 
idosos. Com nota fiscal 
R$170,00. F.: (19) 98174-
5270
Vendo cokpit com volan-
te. R$1300. Tratar com 
Guilherme (19) 99712-
1426
Vendo Mesa de 8 lugares 
2 metros de comprimento 
por 1 de largura. F.: (19) 
99292-6972
Vendo Guarda roupa 
em Bom estado cor: Mar-
fim 4 gavetas e 4 portas  
Valor: R$190,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo Prensa Camise-
ta/caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 

1.ODETE REQUI MAR-
TINS com 78 anos , Era 
Viúvo(a) de ULYSSES 
MARTINS sendo filho(a) 
de QUIRINO REQUI e 
MARIA REQUI.deixa fi-
lho(s): LUIS HENRIQUE 
55, ANDRÉA 47, Falecido 
em: 15/05/2019, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 16/05/2019. 

2.MAURICIO COUTO 
com 53 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de ANTONIO COUTO 
e NARCISA CORREA 
COUTO.Não deixa filhos. 
Falecido em: 15/05/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
16/05/2019. 

NOTAS DE FALECIMENTO
3.SEVERINA MARIA GON-
ÇALVES com 94 anos , 
Era Viúvo(a) de MANOEL 
AUGUSTO GONÇALVES 
sendo filho(a) de JOSE 
DE PAES GONÇALVES 
e GRACIANA MARIA DE 
JESUS.deixa filho(s): PAU-
LO, ANTONIO, VERA LU-
CIA, MARIA JOSÉ, JOÃO, 
ADIEL e NAIR (FAL), Fa-
lecido em: 16/05/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
17/05/2019. 

4.MASAKO SATO com 
95 anos , Era Viúvo(a) de 
KIYOSHI SATO sendo fi-
lho(a) de KYUJI HIROSE 
e SHINA HIROSE.deixa 
filho(s): TOMIJI SATO 

71,ROBERTO SATO 65   
FILHOS FALECIDOS ITI-
RO SATO ,IKUO SATO, 
Falecido em: 17/05/2019, 
e sepultado(a) no CEMITE-
RIO MUNICIIPAL DA LAPA- 
SP aos 18/05/2019. 

5.GERALDO BELIZARIO 
com 89 anos , Casado (a) 
com ESMERALDA GON-
ÇALVES BELIZARIO sendo 
filho(a) de EVARISTO BE-
LIZARIO e AMBROSINA 
DE JESUS.deixa filho(s): 
VALDELICE,LAIDE,ONICE,-
VALDECIR,CLEONICE,JO-
SE,ZILDA,DIRCEU,MARIA     
FILHOS TODOS MAIORES, 
Falecido em: 18/05/2019, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 18/05/2019. 

6.ELYDIA SARCI TAR-
DIO com 83 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSE TARDIO 
sendo filho(a) de HENRI-
QUE SARCI e CESIRA 
FORNES.deixa filho(s): 
DANIEL , SERGIO , JOSE( 
MAIORES), Falecido em: 
18/05/2019, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 19/05/2019. 

7.ABILIO SOEIRO com 
91 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de FRAN-
CISCO ANTONIO SOEIRO 
e ANNA MARIA SOEIRO. 
NÃO DEIXA FILHOS, Fa-
lecido em: 18/05/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
19/05/2019. 

8.ARACY RICO DE MES-
QUITA com 93 anos , Era 
Viúvo(a) de HELIO PIRES 
DE MESQUITA sendo fi-
lho(a) de BRUNO RICO 
e MARIA GARCIA.deixa 
filho(s): MARIA CANDIDA 
, HELIO , FERNANDO , 
MARCOS , ARACY , FA-
BIO , MARCIO , FILHOS 
MAIORES, Falecido em: 
18/05/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 19/05/2019. 

9.MARIA ESTELA TRIGO 
PRUDENTE com 67 anos 
, Casado (a) com GILBER-
TO PRUDENTE sendo 
filho(a) de MANOEL TRI-
GO e SALIMI SALOMÃO 
TRIGO.deixa filho(s): ANA 

PAULA 47, DANIELA  43, 
Falecido em: 18/05/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
19/05/2019.  

10.JOÃO PIRES BATIS-
TA DE CAMPOS com 75 
anos , Casado (a) com 
JOANA PIRES sendo fi-
lho(a) de LAZARO PIRES 
DE CAMPOS e VICEN-
TINA BENEDITA.deixa 
filho(s): SUELI 53, MARLI 
52, LAZARO 51, Falecido 
em: 19/05/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 20/05/2019. 

11.BENEDITO ANTO-
NIO TRISTÃO com 74 

anos , Casado (a) com 
ANA APARECIDA FER-
REIRA TRISTÃO sendo 
filho(a) de SEBASTIÃO 
TRISTÃO e ROSALINA 
IVO.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 20/05/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 20/05/2019. 

12.ISALTINA DE OLIVEI-
RA SOUZA com 85 anos , 
Era Viúvo(a) de ARISMAR 
LOPES DE SOUZA sendo 
filho(a) de SALATIEL CA-
SIMIRO DE OLIVEIRA e 
ROSARIA ISALINA DOS 
SANTOS.deixa filho(s): 
MARIA, ARISMAR, OS-
MAR, CLAUDIA- MAIO-

RES. REINALDO ( FAL 
), ANA ( FAL ), Falecido 
em: 20/05/2019, e sepul-
tado(a) no PAULICEIA 
DE SÃO BERNARDO 
DO CAMPO SP aos 
21/05/2019. 

13.LEONARDO CONS-
TANTINO FERREIRA 
com 44 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) 
de JOÃO CONSTANTI-
NO FERREIRA e ILZA 
CANDIDO FERREIRA.
deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 20/05/2019, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
21/05/2019.

900. F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço 
americano com colchão, 
jogo de lençol, mosquitei-
ro. R$ 200.F.: (19)98125-
2939

 
Vende-se Idea 1.8 Ad-
venture Ano: 2015 Cor: 

Branco Km: 37.700 
Único dono Cel: (19) 
99717-3218
Vendo Montana/13 - Mode-
lo: 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 
acesso remoto. Elétrica, 
PABX, interfonia predial, 

residencial, comercio, 
condomínio F. : (19) 
991932917
Ofereço-me como pres-
tador de serviços de 
pedreiro, encanador, 
eletricista e jardineiro. 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos F.: 
(19) 



B16 Serviços / Utilidades


