
Base tem saldo positivo no 
Campeonato Paulista

1º Festival de Inverno reunirá diversas atrações

Reunindo três importantes eventos - o 27º Passo de Arte Grand Prix , 10º Festival Gastronômico Sabores da Terra, além da estreia do Encontro Musical de Indaiatuba - a 
primeira edição do Festival de Inverno de Indaiatuba foi anunciada na última terça-feira (11), pela secretária municipal de Cultura, Tânia Castanho.
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PRIMAVERA

CULTURA

Brasileiro trabalhou 153 dias para pagar impostos

As categorias de base do Primavera seguem fazendo boa campanha no Campeonato Paulista. No último 
final de semana as equipes entraram em campo e tiveram saldo positivo. P. A13

Na noite de sexta-feira 
(07), a equipe da viatura 109 
deteve um homem realizando 
o tráfico de drogas no bairro 
Campo Bonito. Diante dos 
fatos o homem foi conduzido 
até a delegacia de polícia.

Durante o Vestibular 
de Inverno, a UniMAX 
oferece 20% de desconto 
na pontualidade e mais 
30% de desconto na matríc-
ula para ingressantes, trans-
ferências e retornos. 

Não importa a estação do ano, a recomendação 
é unânime: beber no mínimo 2 litros de água por 
dia. O motivo é simples, a água ajuda na saúde do 
corpo humano.

A Guarda Civil registrou uma ocorrência de um 
golpe em Indaiatuba. A vítima contou que recebeu 
uma ligação que se identificou como operador da 
instituição financeira.

A Prefeitura de Indaiatuba informa que não 
haverá expediente em todas as repartições públicas, 
autarquias e fundações no feriado de Corpus Christi 
(20) e também na sexta-feira (21), ponto facultativo. 

O prédio localizado 
no  Ja rd im Pompé ia 
abrigará a Biblioteca 
Municipal Rui Barbosa 
e os Arquivos Munic-
ipais ,  Permanente  e 
Intermediário.

A Factor Humano inicia 
no próximo dia 25 o Mód-
ulo 3 de Gestão de Pessoas, 
fechando a 9ª edição do Pro-
grama de Treinamento de 
Formação Profissional Ana-
lista de Recursos Humanos.

Traficante 
é preso no 
Campo Bonito

Vestibular 
Continuado para o 
2º semestre/2019

Água Ibirá e os seus benefícios 
para a saúde

Câmeras auxiliam na detenção de 
estelionatário 

Prefeitura mantem serviços 
essenciais no feriado 

Casa da Memória 
será inaugurada 
dia 27

Curso de Gestão 
de Pessoas 
ocorre no dia 25
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Editorial
Brasil e os impostos

Artigo

No Brasil estima-se que seja necessário trabalhar cerca 
de 150 dias apenas para o pagamento de impostos. Origi-
nalmente esses recursos deveriam custear serviços como 
segurança, saúde e educação aos cidadãos. De certo modo 
isso ocorre, mas, sem dúvida, não na proporção esperada 
pela sociedade. Isso porque entre os 30 países com a maior 
carga tributária no mundo, o Brasil é o que proporciona o 
pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da 
sociedade, segundo o Levantamento do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação (IBPT).

Em um comparativo com outros países esta discrepância 
fica ainda mais acentuada. O Chile conta com uma carga tri-
butária de 20,2% do PIB (Produto Interno Bruto). Já no Brasil 
esse percentual é de 35,95%. É verdade que o valor é inferior 
ao da Dinamarca, por exemplo, que soma 48,6%. Todavia, 
nesse país a taxa de desemprego é mínima e a educação é de 
altíssima qualidade e gratuita da pré-escola até o doutorado.

Somente nesse ano os brasileiros já desembolsaram mais 
de R$ 1 trilhão. A marca, alcançada em junho, foi atingida 
19 dias mais cedo do que no ano passado.

Feira solidária dos namorados 
acontece nesta sexta e sábado

Nadadora leva Valinhos pela 1º 
vez a final de torneio brasileiro 

Na semana do Dia dos Namorados, os casais terão 
mais uma opção de lazer, compras de produtos 
artesanais e quitutes de festas juninas na Feira 
da Economia Solidária que será realizada nesta 
sexta-feira, dia 14 de junho, e sábado, dia 15, 
na praça José Bonifácio, em frente à Catedral 
Metropolitana de Campinas. Na sexta, a feira 
começa às 8h e termina às 17h. No sábado, o 
horário será das 8h às 14h. A Secretaria Municipal 
de Trabalho e Renda é responsável pela promoção e 
organização do evento.

A jovem Yasmin Pedroso, 15 anos, que há 
dois anos treina na Piscina Municipal de 
Valinhos, entrou para história do esporte 

da cidade. Ela foi a primeira atleta 
de Valinhos a disputar uma final pelo 
Campeonato Brasileiro de Natação. De-
pois de conseguir se classificar entre 50 

atletas do Feminino, Categoria Juvenil 1, 
Yasmim disputou a final da prova dos 100 

metros costas e ficou com a 7ª colocação no 
Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno. 

14/06- Sexta-feira 16/06 - Domingo15/06 - Sábado 17/06 - Segunda

Mínima: 17°
Máxima: 29°

Mínima: 18°
Máxima: 28°

Mínima: 17°
Máxima: 28°

Mínima: 16°
Máxima: 28°
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01 - O entusiasmo é contagiante.
02 - As pessoas entusiasmadas são mais saudáveis.
03 - Entusiasmo e vontade de vencer andam juntos.
04 - Desânimo, tristeza e mau-humor não resolvem problemas.
05 - Com entusiasmo você resolve mais rápido seus problemas.
06 - Com entusiasmo sua imagem é de vencedor.
07 - Com entusiasmo você é mais persuasivo.
08 - O entusiasmo transforma o ambiente à sua volta.
09 - O entusiasmo é um escudo contra pessoas negativas.
10 - Agindo com entusiasmo você cativa as pessoas.

O entusiasmo protege você do baixo-astral e pessimismo, mantendo em alta sua motivação e determinação.

Agende sua consulta e seu exame, www.clinicacampomed.com.br  (19) 98217-7756

Quanto vale sua saúde? Pergunta aparentemente 
fácil de responder não é mesmo?!

Algumas pessoas dizem que saúde não tem preço e concordo em partes com esse argumento. Concordo que 
nosso bem maior é nossa saúde e que para isso não medimos esforços quando temos um problema, ou quando 
algum familiar necessita de algo.

Seria perfeito se não fizesse parte, apenas de um punhado de palavras em um texto, porém o buraco é bem 
mais embaixo, a relação do brasileiro com cuidados a saúde nunca foi das melhores.

Procuramos nos preocupar apenas quando algo acontece, porque achamos que nada irá acontecer, ou por 
¨falta de tempo¨, por falta de dinheiro ou porque acha que aquela dor que está sentindo agora vai passar, como 
já passou tantas vezes, e por ai se vão as desculpas.

Antes de continuar esse artigo, não vamos entrar em mérito a saúde pública (sus) certo, vamos focar apenas 
em você.

Nos últimos dois anos, o crescente número de cancelamento de usuários referente a planos de saúde chega 
ao número de 2.8 milhões de pessoas, claro que isso se dá por conta da economia do país, isso é fato.

Alguns recorrem ao sistema único de saúde (SUS), outros economizam dinheiro para alguma emergência e 
parte dos jovens saudáveis não recorrem a nenhum acompanhamento médico momentaneamente.

Mas o que vem revolucionando o sistema de saúde, são as clínicas populares onde você encontra médicos 
especializados, atendimento com hora marcada, conforto e claro, preços que cabem no seu bolso.

As chamadas clínicas populares tem tido um crescimento expressivo nos últimos anos por conta da econo-
mia, ou seja; Economia fraca, corte no orçamento ou até mesmo perda de emprego, que nesse último caso são 
ou eram muitos dos beneficiados por terem planos de saúde empresarial.

Esse é um assunto para inúmeras conversas sem dúvida. Mas para alerta da população que não tem condi-
ções de custear um plano de saúde, ou para as pessoas que estão fartas de esperar meses na fila do SUS por um 
atendimento, a ótima notícia é a clínica popular, que vem cada vez mais trazendo novidades e com baixo custo.

Agora fica a pergunta:
O que quantifica sua saúde é o preço, o valor dela?
¨ Será que prefiro me prevenir e agendar minha consulta nessa clínica, ou esperar acontecer algo para 

buscar algum tratamento?¨

Joice Teixeira - contato@factorhumano.com.br | www.factorhumano.com.br | #factorhumano

10 Motivos Para Viver e Agir com Entusiasmo
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Pesquisa de Instituto revela que brasileiro trabalha 153 dias para pagar impostos

Carga tributária continua sendo obstáculo

FABIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Pesquisa divulgada 
pelo Instituto Bra-
sileiro de Planeja-

mento e Tributação (IBPT) 
revela que terminou no 
último dia 2 de junho, o pe-
ríodo em que os brasileiros 
trabalharam em 2019 para 
pagar tributos. Nada menos 
que 153 dias são necessários 
para que o contribuinte pos-
sa acertar suas contas frente 
aos mais diversos impostos. 
E o pior: deste total, 29 dias 
servem para pagar as contas 
da corrupção. 

Se em 2003 o brasileiro 
destinou cerca de 36% para 
pagar tributos, hoje ultra-
passa os 41%. Não somente 
o peso dos tributos sobre 
o trabalho cresceu, como 
os dias necessários para 
pagá-los estão aumentando. 
Em 1986 foram 82 dias, em 
1988, o menor período, so-
mente 73. Mas desde 2017 
são em média 153 dias. 
O Instituto afirma ainda 
que há, na história do país, 
uma crescente elevação 
tributária.

“São tributos de todas 
as esferas que recaem sobre 
os rendimentos, patrimônio 
e muito sobre o consumo”, 
diz a advogada tributarista e 
vice-presidente do Instituto, 

Letícia Mary Fernandes 
do Amaral. No entanto, 
a especialista destaca: o 
principal problema é o des-
tino oferecido ao tributo 
arrecadado. “Muitos países 
têm números semelhantes 
e até maiores, a diferen-
ça está na distribuição do 
investimento público, na 
devolução desse valor pago 
em serviços à sociedade 
brasileira, o que faz com 
que além de pagar esses 
tributos também tenhamos 
que pagar dobrado, uma vez 
que precisamos de educa-
ção, moradia, transporte e 
segurança”.

Como comparação, a 
Dinamarca possui uma das 
maiores cargas tributárias 
do mundo, mas também é 
um dos países com maior 
qualidade de vida. “Temos 
o mesmo sistema público 
que a Dinamarca, serviço 
público de saúde, educa-
ção gratuita, entre outras, a 
grande diferença é o inves-
timento e o cuidado que o 
governo dinamarquês tem 
com seus nacionais”, expli-
ca Letícia.

Some-se a isso um au-
mento constante de tribu-
tos no Brasil. “O país tem 
um histórico de aumento 
de tributos sempre que se 
falou em mudanças. Toda 
pequena reforma tributária 

gerou maior peso ao con-
tribuinte, e esse foi até um 
dos motivos para a criação 
do Instituto”, informa a 
advogada tributarista.

O Instituto Brasileiro de 

Planejamento e Tributação 
atua desde 1992 na área de 
inteligência tributária ao 
realizar pesquisas, estudos 
e análises para gerar conhe-
cimento e esclarecer a po-

Impostômetro da Associação Comercial de São Paulo mostra que os brasileiros já pagaram mais de 11 trilhões de impostos

pulação sobre o complexo 
sistema tributário brasileiro. 
Ao mesmo tempo, vem 
transmitindo informações 
e dando consultoria estraté-
gica sobre carga tributária 

O Mais Expressão con-
versou com João Barduchi, 
coordenador do curso de 
Ciências Contábeis da Uni-
MAX. “A carga tributária 
sempre foi muito alta no 
Brasil e a realidade é que os 
empresários possuem uma 
carga ainda maior. Mesmo 
que muitos repassem o 
preço, isso encarece demais 
todo o processo. Para tudo 
que uma empresa faz, há 
um imposto”, destaca. 

“Nosso grande proble-
ma é a administração do 
dinheiro arrecadado por 
meio dos impostos”, ressal-
ta Barduchi, que é bacharel 

Reforma Tributária é caminho
em Ciências Contábeis e 
Administração, técnico em 
informática, empresário, 
contador e consultor, e 
também possui pós-gra-
duação em controladoria e 
psicopedagogia. 

O professor lembra que 
as empresas fazem, anual-
mente, um planejamento 
tributário e projetam seu 
faturamento. O grande 
empecilho é a reação do 
mercado. “O problema é 
que o mercado nem sem-
pre responde da maneira 
que o empresário espera”, 
aponta. 

Com um grande dis-

trito industrial, a cida-
de acaba recebendo uma 
carga maior no repasse 
de impostos. “Indaiatu-
ba é fora da caixinha e 
oferece benefícios que 
outras cidades da região 
não oferecem”, enfatiza. 
“Município tem uma saú-
de boa, serviço de água e 
esgoto, e não tem favelas. 
Até certo ponto, é segura, 
em comparação a outras 

cidades do entorno”. 
Para Barduchi, discutir 

a Reforma Tributária é 
essencial, mas existem 
desafios a serem supera-
dos. “Não conseguiremos 
aprovar a reforma da noite 
para o dia. É preciso boa 
vontade de nossos políti-
cos e, principalmente, a 
participação da sociedade, 
que aceita muito facilmen-
te essa carga tributária”.  

setorial, implementando 
sistemas de governança 
tributária e desenvolvendo 
ferramentas e métodos a fim 
de incrementar a lucrativi-
dade das empresas.
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A Fundação Pró-
-Memória inau-
gura no próximo 

dia 27 de junho, às 10 
horas, a Casa da Memória. 
O prédio localizado no 
Jardim Pompéia abrigará a 
Biblioteca Municipal Rui 
Barbosa e os Arquivos 
Municipais, Permanente e 
Intermediário.

A Casa da Memória foi 
projetada pela Secretaria 
de Planejamento Urbano 
e Engenharia com quatro 
pavimentos que totalizam 
3.221,65m² de área cons-
truída, sendo 1.807,64m² 
de área útil de arquivo.

Casa da Memória 
será inaugurada dia 27
O prédio abrigará a Biblioteca Municipal Rui Barbosa 
e os Arquivos Municipais, Permanente e Intermediário

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Biblioteca, a admi-
nistração e o almoxarifa-
do ficarão no pavimento 
inferior, que terá acesso 
pela Rua das Camélias. Já 
o Arquivo Intermediário 
ficará no pavimento térreo, 
com acesso pela rua Vitória 
Régia.

O acesso público do 
prédio será no primeiro 
pavimento, também pela 
Rua das Orquídeas. Nele 
funcionarão a recepção; 
sala de consulta; Arquivo 
Permanente; copa; sala 
de leitura interna e sala de 
leitura externa.

No segundo pavimento, 
cujo acesso será exclusivo 
pela parte interna, fica-
rá o Arquivo Intermediá-

Biblioteca Municipal já transferiu acervo para prédio no Jardim Pompéia

CIAEI

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

No dia 18 de junho a 
Secretaria de Educação 
promove palestra para 
educadores da Rede Mu-
nicipal ou particular, pais 
de alunos e interessados. 
O tema abordado pela 
Dra. Rosemeire de Araújo 
Rangni será “Altas Habili-
dades: Conceito, Identifi-
cação e Atendimento”. O 
curso prevê certificado e 
será ministrado às 19h30, 
no Ciaei. Os interessados 
devem se inscrever até 
o dia 14 pelo Portal da 
Educação (www.educmu-
nicipal.indaiatuba.sp.gov.

br > aba inscrições e pes-
quisas). O evento tem ini-
ciativa e organização da 
COMAHSD (Comissão 
para estudos, pesquisa e 
procedimentos voltados 
à identificação e acompa-
nhamento de alunos com 
indícios de Altas Habili-
dades ou Superdotação). 

Sobre o tema 
Altas Habilidades/Su-
perdotação, é uma das 
áreas da Educação Espe-
cial, que na perspectiva 
da educação pautada na 
equidade, a professora 

rio. Todos os pavimentos 
oferecerão sanitários para 
funcionários e sanitários 
públicos acessíveis. Tam-
bém foram instalados dois 
elevadores, sendo um deles 
interno de serviços e outro 
externo do tipo panorâmico 
para o público.

Em maio, a Fundação 
Pró-Memória fechou a Bi-
blioteca para o acondicio-
namento e transferência do 
acervo para o prédio novo. 
As devoluções de livros 
previstas para o período da 
mudança foram automa-
ticamente prorrogadas até 
a reabertura da biblioteca 
no novo endereço, sem a 
necessidade de renovação 
do empréstimo.

Palestra sobre educação 
especial acontece no Ciaei

doutora discorrerá o con-
ceito, a identificação e o 
atendimento. 

Segundo a Organiza-
ção Mundial da Saúde, 3 a 
5% da população mundial 
tem Altas Habilidades/
Superdotação, mas não 
são identificados por ra-
zões pautadas em mitos.
Disseminar a temática 
Altas Habilidades/Super-
dotação é contribuir para 
a quebra de paradigmas, 
possibilitando reflexões 
e ações para o desen-
volvimento do potencial 
humano. 
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No feriado de Corpus Christi a UPA-24h seguirá com atendimento em sistema de plantão
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A Prefeitura de 
Indaiatuba in-
forma que não 

haverá expediente em 
todas as  repart ições 
públicas, autarquias e 
fundações no feriado 
de Corpus Christi (20) 
e  também na sexta-
-feira (21), ponto fa-
cultativo. Os serviços 
essenciais e parte dos 
serviços públicos de 
lazer funcionarão em 
sistema de plantão. 

A UPA-24h (Uni-
dade de Pronto Aten-
dimento)  do  Jardim 
Morada do Sol segui-
rá  com atendimento 
em sistema de plantão, 
contando com o refor-
ço do Haoc (Hospital 
Augusto de Oliveira 
Camargo). A equipe do 
Departamento Odonto-
lógico estará de plantão 
na UPA em todos os 

JME

Confira o que abre e fecha no feriado

A equipe do 
Departamento 
Odontológico 
estará de plantão 
na UPA

dias do feriado prolon-
gado 7h às 16h. 

Entre os serviços de 
infraestrutura urbana 
mantidos pelas secre-
tarias de Urbanismo e 
Meio Ambiente e de 
Obras e Vias Públicas, 
os plantões do feriado 
prolongado incluirão 
as equipes de manu-
tenção elétr ica e de 
trânsito, limpeza nas 
praças, coleta de lixo, 
limpeza dos banheiros 
públicos, cemitérios e 
feiras livres. 

As estações do Pro-
jeto Ecobike não abrem 
no feriado, mas funcio-
nam normalmente nos 
demais dias, sexta-fei-
ra das 8h às 12h e das 
13h às 17h. Sábado e 
domingo funcionam 
apenas as Ecobikes da 
Prefeitura e da Guarda, 
das 8h às 12h e das 14h 
às 17h. 

O Parque do Mirim 
manterá o funciona-

mento normal diaria-
mente das 7h às 20h, 
inclusive no feriado de 
Corpus Christi. O Mu-
seu da Água também 
abrirá normalmente das 
9h às 16h. O Parque 
da Criança funcionará 
normalmente em todo o 
feriado prolongado. O 
Bosque do Saber ficará 
fechado na sexta-fei-

ra (21). Quinta-feira, 
sábado e domingo fun-
cionará normalmente 
das 8h às 17h. 

O Bosque do Ca-
sarão Pau Preto estará 
aberto nos dias 20, 21 
e 22 de junho das 9h 
às  12h.  Já  o  Museu 
do Casarão manterá o 
atendimento nos mes-
mos dias, mas das 13h 

às 17h. No domingo 
(23) o Museu funcio-
nará das 9h às 13h e o 
Bosque estará fechado. 

As equipes de plan-
tão do Serviço Autôno-
mo de Água e Esgoto 
(Saae)  cont inuam o 
a t e n d i m e n t o  e m e r -
gencial da população 
pelo te lefone 0800-
7722195. Não haverá 

mudanças no plantão 
normal dos serviços 
operacionais da Guar-
da Civil, ligada à Se-
cretaria de Segurança 
Pública. O telefone da 
Guarda para emergên-
cia é 153, da Polícia 
Militar é 190, do Corpo 
de Bombeiros, 193 e da 
Central de Ambulân-
cias 192. 

PONTO VERDE
Prefeitura abre chamamento público 
para ocupar boxes remanescentes 

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

Oito boxes ainda estão disponíveis para produtores rurais

A Prefeitura de In-
daiatuba está com Cha-
mamento Público aberto 
para produtores rurais de 
pequeno porte, da Agricul-
tura Familiar do Município, 
interessados em ocupar os 
boxes comerciais no Ponto 
Verde - Feira da Agricul-
tura Familiar. O espaço já 
conta com 12 expositores 
em atividade e serão dis-
ponibilizados mais oito 
boxes. Os envelopes para o 
credenciamento devem ser 
entregues no Departamento 
de Protocolo da Prefeitura 

até as 09h do dia 24 de 
junho. O edital está dis-
ponível gratuitamente no 
site da Prefeitura - www.
indaiatuba.sp.gov.br.

Localizado na rua Fran-
cisco Araújo, ao lado da 
antiga Estação de Itaici, 
o Ponto Verde - Feira de 
Agricultura Familiar “Age-
nor Tachinardi” reúne pro-
dutores rurais do município 
que expõem e vendem as 
mercadorias produzidas 
em suas propriedades. O 
horário de funcionamento 
é aos sábados e domingos, 

das 8h às 13h.
O barracão de 400m² 

foi dividido em 20 boxes 
comerciais. No espaço é 
possível encontrar produtos 
de apicultura, frutas da es-
tação, verduras e legumes, 
vinhos, sucos, licores e 
cachaças artesanais, doces, 
massas, antepastos, ovos, e 
mudas de plantas.

A proposta da Admi-
nistração Municipal com o 
Ponto Verde é valorizar os 
produtores rurais e incenti-
var a agricultura familiar no 
município.



Rua Martinho Lutero será duplicada
Projeto inclui recapeamento do trecho, calçadas acessíveis e nova iluminação
DA REDAÇÃO
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Obra recebe investimento de R$ 2.235.864,44

A obra de dupli-
cação da rua 
Martinho Lutero 

começou nesta semana, 
no trecho entre as ruas 
Nelson Nazário e Irineu 
Rocha Ribeiro. A obra 
também inclui os servi-
ços de drenagem de águas 
pluviais e recapeamento. 
O objetivo é melhorar 
a fluidez do trânsito no 
local e facilitar o acesso 
à rodovia SP-075. A Ad-
ministração Municipal 
investe R$ 2.235.864,44 

na duplicação, com recur-
sos próprios. O prazo de 
conclusão dos serviços é 
de nove meses.

A duplicação da Mar-
tinho Lutero permitirá 
a interligação direta da 
rua Jaraguá, no Jardim 
Paulista II, com a rua 
Irineu Rocha Ribeiro, no 
Jardim Morada do Sol. 
As intervenções de trân-
sito que serão feitas no 
local também facilitarão 
o fluxo contínuo da rua 
Anhangabaú até a Mar-
ginal Direita da avenida 
Engenheiro Fábio Rober-

to Barnabé, permitindo o 
acesso rápido à Rodovia 
SP-075. 

Os serviços incluem a 
execução de 7.081,02m² 
de pavimento novo e 
9.889,86m² de recapea-
mento. Para a drenagem, 
serão utilizados tubos 
de 400mm e 600mm em 
uma extensão de 466,50 
metros, e instaladas 12 
bocas de lobo no trecho. 
A obra contará com a 
execução de 2.733,39 
metros de guias e sarjetas 
e construção de 2.998,13 
metros de calçadas com 

TREINAMENTO

Curso de Gestão de Pessoas ocorre no dia 25 
A Factor Huma-

no inicia no próximo 
dia 25 o Módulo 3 de 
Gestão de Pessoas. 
O curso faz parte da 
9ª edição do Progra-
ma de Treinamento de 
Formação Profissional 
Analista de Recursos 
Humanos.

As aulas serão mi-
nistradas por Joice 
Teixeira, às terças-fei-

ras (25 e 02/07) e às 
quintas-feiras (27 e 04 
de julho), das 19h ás 
22h, com carga horária 
total de 12 horas. 

O curso visa criar 
um diferencial na for-
mação profissional 
para oferecer uma va-
riedade de atividades 
complementares. Com 
isso os profissionais 
serão capazes de agir 

nas mudanças contínu-
as do mercado, tendo a 
competência de cons-
truir as suas próprias 
oportunidades, requi-
sito indispensável ao 
profissional atual. 

O Curso de Gestão 
de Pessoas – Módulo3, 
oferece ao aluno cer-
tificado de conclusão, 
participação e apostila 
montada por especia-
listas abordando temas 
como: Avaliação de 
Competência; Pesquisa 
de Clima; Performan-
ce; Treinamentos; Indi-
cadores; Auditoria ISO 
9001 RH; Evento Em-

presarial; Comunicação 
Empresarial; Desenvol-
vimento de Liderança e 
Profissional.

Ao concluir o cur-
so o profissional es-
tará apto para aplicar 
todos os quadrantes 
da liderança  na sua 
empresa; utilizar o co-
aching como processo 
contínuo para o de-
senvolvimento de sua 
equipe, de si mesmo e 
dos seus stakeholders; 
desenvolver uma filo-
sofia para obtenção de 
resultados humaniza-
dos; retenção constan-
te de colaboradores e 

talentos (redução do 
turnover); aumentar 
o índice de satisfação 
de qualidade de vida 
no trabalho; realizar 
uma comunicação e 
relacionamento mais 
eficaz; desenvolver o 
comprometimento para 
o alcance de metas e 
alta performance.

Ministrante
Joice Teixeira Joice 
Teixeira é formada em 
Psicologia pela Uni-
versidade São Fran-
cisco, possui MBA 
em Gestão de Pessoas, 
Coach, Especialista em 

Direito Trabalhista, 
Professora e Perita Ju-
dicial. Atua na área de 
Recursos Humanos há 
mais de 17 anos, atual-
mente como consultora 
de Recursos Humanos 
na Factor Humano que 
já formou centenas de 
pessoas nos Cursos de 
Formação de Analista 
de Recursos Humanos 
e ajudou diversas em-
presas a desenvolver o 
seu bem mais precioso 
que são as pessoas. 

Entre em contato 
e faça sua inscrição 
pelo e-mail contato@
factorhumano.com.br.

rampas de acessibilidade 
e aplicação de piso podo-
tátil de alerta e direcional.

O projeto ainda in-
clui a divisão das fai-
xas por canteiro central, 
onde ficarão os postes 
de iluminação que rece-
berão lâmpadas LED, 
e também a sinalização 
viária horizontal e ver-
tical. Todas as esquinas 
receberão a identificação 
com placas de denomina-
ção dos logradouros, no 
mesmo padrão existente 
nas marginais do Parque 
Ecológico.
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UniMAX segue com Vestibular 
Continuado para o 2º semestre de 2019
A novidade é o curso de Psicologia, com duração de 10 semestres e nota máxima (5) do MEC 

IMPRENSA UNIMAX

POR TATIANE DIAS
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De segunda a sexta-
-feira, às 10h e às 
19h30 e aos sába-

dos, às 9h30, a UniMAX 
– Centro Universitário Max 
Planck de Indaiatuba reali-
za o Vestibular Continuado 
para os interessados em 
cursar já no 2º semestre de 
2019.  As provas são reali-
zadas no campus I, que fica 
na Avenida 9 de dezembro, 
460 – Jardim Pedroso. Para 
se inscrever é só acessar o 
site www.faculdademax.
edu.br ou por este link.  

Durante o Vestibular de 
Inverno, a UniMAX ofe-
rece 20% de desconto na 
pontualidade (pagando até 
o 5º dia útil do mês) e mais 
30% de desconto na ma-
trícula para ingressantes, 
transferências e retornos. 
Já para aqueles que querem 
realizar uma segunda gra-
duação, a UniMAX con-
cede 20% de desconto na 
pontualidade (pagando até 
o 5º dia útil do mês) e mais 
30% de desconto durante 
todo o curso. Os descontos 
não contemplam os cursos 
de Medicina, Enfermagem, 
Educação Física e Gastro-
nomia. 

A UniMAX, único 
Centro Universitário de 
Indaiatuba reconhecido 
pelo MEC (Ministério da 
Educação) oferece mais de 
20 opções de graduação nas 
áreas de Exatas, Humanas 
e Saúde. Todos os cursos 

possuem no mínimo 50% 
de aulas práticas desde 
o início, corpo docente 
altamente qualificado e in-
fraestrutura moderna, com 
salas de aulas e laboratórios 
equipados de acordo com 
as necessidades do merca-
do de trabalho. A institui-
ção também é reconhecida 
com nota máxima (5) pelo 
MEC em corpo docente, 
infraestrutura e Projeto Pe-
dagógico do Curso (PPC).

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

Entre os diferenciais 
da instituição, destaca-se 
também o HEV-UniMAX 
(Hospital-Escola Veteriná-
rio), localizado no campus 
II e que foi desenvolvido 
exclusivamente para o en-
sino de Medicina Vete-
rinária, sendo o único da 
região com atendimento 
24 horas para pequenos e 
grandes animais, incluindo 
a realização de cirurgias.

A UniMAX possui ain-
da biblioteca de 800 metros 
quadrados e com mais de 
40 mil exemplares dispo-

níveis tanto para alunos 
como para comunidade 
local, além de um auditó-
rio moderno, equipado e 
com capacidade para apro-
ximadamente 500 pessoas.

Dentre os mais de 30 la-
boratórios, o destaque está 
no Fab Lab, o primeiro da 
região com esse concei-
to e que é aberto a todos 
os alunos da UniMAX e 
também à comunidade lo-
cal. O Fab Lab faz parte 
de uma rede mundial de 
laboratórios públicos, que 
propiciam interatividade, 
criatividade, aprendizado 
e inovação acessíveis a 
todos os interessados em 
desenvolver e construir pro-
jetos e ideias.  Por meio de 
processos colaborativos de 
criação, compartilhamento 
do conhecimento e uso de 
ferramentas de fabricação 
digital, o Fab Lab traz aos 
estudantes e à sociedade a 
possibilidade de aprender, 
projetar e produzir diversos 
tipos de objetos e em dife-
rentes escalas, com o uso da 
impressora 3D, a cortadora 
a laser e a fresadora CNC.

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

O Centro Universitário 

oferece ainda o UNIEDU-
CA, programa estudantil, 
totalmente sem juros: o aluno 
paga 50% da mensalidade 
durante a graduação e o res-
tante somente após o término 
do curso. Já o Programa 
de Monitoria, oferece uma 
bolsa-auxílio ao aluno, ao 
mesmo tempo em que desen-
volve suas habilidades para a 
carreira docente, nas funções 
de ensino, pesquisa e exten-
são, além da oportunidade de 
pré-capacitação profissional.

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

Conheça dos cursos 
através do site .www.fa-
culdademax.edu.br Medicina Veterinária é um dos cursos oferecido pela UniMAX
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Água Ibirá e os seus benefícios para a saúde
Um dos benefícios da água Ibirá é o auxílio no rejuvenescimento da pele 
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Não importa a es-
tação do ano, a 
recomendação é 

unânime: beber no míni-
mo 2 litros de água por 
dia. O motivo é simples, a 
água ajuda a regular nosso 
intestino, limpa o organis-
mo, faz bem para a pele 
e hidrata o corpo. Mas 
esses benefícios podem 
ser estendidos também ao 
combate a doenças com a 
água Ibirá.

A água Ibirá é muito 
recomendada, segundo a fi-
toterapeuta Rosangela San-
tos, pois possui nutrientes 
importantíssimos e ajuda 
no combate e prevenção de 
doenças crônicas. “A água 
acelera a cicatrização, auxi-
lia no controle da diabetes, 
anemias, colesterol, além 
de auxiliar no rejuvenes-
cimento da pele”, explica.

Desde 1909, as Águas 
Minerais da Fonte Ibirá 
são sinônimos de saúde e 
energia. A cidade é a única 
no País que possui a fonte 
da Água Alcalina. Com 
nascentes privilegiadas, 
as Águas de Ibirá estão 
na segunda maior reserva 

de água doce do mundo: 
o Aquífero Guarani, uma 
riqueza brasileira. Ao todo, 
70% de toda sua água estão 
no Brasil, presentes no sub-
solo de oito estados. É uma 
reserva que tem capacidade 
de fornecer água potável ao 
mundo por 200 anos. 

 
Benefícios

O principal nutriente da 
Água é o Vanádio, mineral 
com muitas propriedades 
relacionadas a saúde e a es-
tética. O mineral age como 

moderador das oxidações 
orgânicas, portanto atua no 
rejuvenescimento. 

Favorece o anabolismo, 
atuando nas debilidades 
em geral e convalescença 
das infecções agudas. Atua 
no mecanismo de ação da 
insulina, facilitando sua 
entrada na célula, o que 
favorece o organismo do 
diabético. 

Além de auxiliar o me-
tabolismo dos carboidratos 
e lipídios (gorduras), o que 
proporciona a diminuição 

do colesterol e das trigli-
cérides, atuando positi-
vamente na aterosclerose 
e como coadjuvante no 
emagrecimento.  

O Vanádio utiliza a mes-
ma via de transportes e ab-

sorção que o ferro, portanto 
atua nas anemias globula-
res. Favorece patologias do 
sistema respiratório superior 
e inferior (rinofaringite, 
laringite estridulosa, asma, 
bronquite, adenopatia cer-
vical e traqueobrônquica).

Atua diminuindo o can-
saço físico e mental, cau-
sando uma sensação leve e 
de bem-estar, sendo assim 
excelente antiestressante. 
Possui ainda o efeito der-
matológico cicatrizante e 
esteticamente proporciona 
brilho para os cabelos.    

Atuando em conjunto 
com o flúor também previne 
cáries. Utilizando a mesma 
via do fósforo, previne a 
osteoporose. 

Diante de todas estas 
propriedades, o Vanádio 
atua de forma benéfica em 
órgãos tais como: fígado; 
pâncreas; bile e vesícula, 
porque diminui a síntese de 
colesterol. 

Fitoterapia
A Fitoterapia é a ciência 
que estuda as plantas medi-
cinais e o uso das mesmas 
no tratamento de doenças. 
A palavra “fitoterapia” 
vem dos termos gregos 
therapeia = tratamento + 
phyton = vegetal e signifi-
ca “terapia pelas plantas”. 
É uma das mais antigas 
práticas terapêuticas usadas 
pelo homem. Sua origem 
remonta ao ano 8.500 a.C.

Segundo Rosangela 
Santos a fitoterapia é in-
dicado que pessoas que 
gostam de coisas naturais 
e a água é um importante 
componente para esse pro-
cesso. “A água é um con-
dutor que funciona como 
um solvente natural, com 
objetivo de extrair os me-
lhores nutrientes da planta 
e para que a pessoa tenha 
uma melhor qualidade de 
vida”, finaliza.

Fitoterapeuta Rosangela Santos enfatiza a importância da água Ibirá para o corpo humano
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 Estelionatário foi reconhecido pelas vítimas como o autor dos golpes

Guardas Civis abordaram motoboy após aviso do alarme do COI

Câmeras auxiliam na 
detenção de estelionatário 
DA REDAÇÃO
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No dia 13 de maio 
a Guarda Civil 
registrou uma 

ocorrência de um golpe 
em Indaiatuba. A vítima 
contou que recebeu uma 
ligação de uma pessoa 
que se identificou como 
operador da instituição 
financeira de seu cartão 
de crédito. Neste momen-
to o estelionatário infor-
mou que haviam clonado 
seu cartão e que por este 
motivo iria bloqueá-lo e 
em seguida enviaria um 
motoboy para recolher o 
cartão. A vítima acreditan-
do que seu cartão estava 
bloqueado e a história 
era verdadeira, entregou 
o cartão para o motoboy, 
que utilizava para fazer 

compras, empréstimos e 
até saques.

Após esse registro a 
Divisão de Inteligência da 
Guarda Civil foi acionada 
e com o auxílio das câme-
ras cidadãs foi possível 
identificar a moto utilizada 
pelo golpista e a placa do 
veículo foi inserida no 
sistema de monitoramento.

Na terça-feira, 4 de 

junho, o alarme do COI 
(Centro de Operações e 
Inteligência) tocou in-
formando que havia um 
veículo suspeito passando 
por uma área monitorada. 
Imediatamente as viatu-
ras foram acionadas e os 
Guardas Civis abordaram 
o motoboy que havia aca-
bado de praticar mais um 
golpe no município.

O estelionatário foi 
detido e encaminhado 
até a delegacia de polícia, 
onde ambas as vítimas 
o reconheceram como 
o autor dos golpes. O 
delegado foi informado 
do caso e determinou a 
elaboração de um boletim 
de ocorrência para o indi-
ciamento do indivíduo e 
sua liberação.

Guardas detém 
menores por furtos

Na sexta-feira (07), 
por volta das 11h uma das 
equipes da Guarda Civil 
foi informada que três 
garotas haviam acabado 
de efetuar um furto em 
uma loja no Centro. Com 
base nas características 
informadas pelo denun-
ciante a equipe iniciou um 
patrulhamento e localizou 
as autoras em outro estabe-
lecimento comercial.

As menores foram 
abordadas e com elas fo-

Na tarde da última 
sexta-feira (07) uma 
lotérica localizada na 
Avenida Presidente Ke-

ram localizados diversos 
produtos como óculos, 
estojos de maquiagem, 
fones de ouvidos, relógios 
e brincos, de pelos menos 
três lojas. As adolescentes 
foram conduzidas até a 
delegacia de polícia, onde 
o delegado determinou a 
confecção de um boletim 
de ocorrência e a liberação 
delas aos responsáveis. 
Todo o material recupe-
rado foi devolvido aos 
comerciantes.

AGRESSÃO
ROUBO

Homem é preso após 
ameaçar mãe de morte

Lotérica é assaltada na Presidente Kennedy

Na terça-feira (04), a 
equipe do GAP 094 aten-
deu a uma ocorrência de 
violência doméstica, na 
qual filho agrediu a mãe e 
a ameaçou de morte.

Por volta das 13h 
o COADE, o Centro de 
Operações, Atendimento e 
Despacho da Guarda Civil 
recebeu uma ligação via 
153, de uma mulher que 
pedia ajuda, pois seu filho 
queria agredi-la.

A equipe do GAP 094 
deslocou com urgência até 
o local dos fatos, onde en-
controu a vítima. Ela infor-
mou aos guardas que seu 
filho é usuário de drogas 
e que havia sido agredida 
com uma corrente.

Disse ainda que as 
agressões físicas e psico-
lógicas são frequentes e ela 
não sabe mais o que fazer.

Ao ser questionado, 
D.W.R., filho da vítima, 
confirmou que tem proble-
mas com drogas e durante 
a conversa ameaçou sua 
mãe novamente, dizendo 
que iria matá-la.

Ele foi detido pelos 
guardas civis e encami-
nhado até a delegacia de 
polícia. Sua mãe foi levada 
ao hospital onde recebeu 
atendimento médico.

Na delegacia, após to-
mar ciência dos fatos, o 
delegado deliberou pela 
prisão em flagrante de 
D.W.R.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

EDUARTO TURATTI

Adolescentes foram flagradas com produtos de pelo menos três lojas

Delegado deliberou pela prisão em flagrante

nnedy, no bairro Cidade 
Nova, foi alvo de assalto.

Segundo informações 
os ladrões se passaram 

por clientes rendendo 
uma das funcionárias e 
efetuando o roubo.

Foram levados um 

celular de uma das víti-
mas e cerca de 34 mil re-
ais da lotérica. Ninguém 
foi preso até o momento.
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Denúncia anônima levou os guardas até o indivíduo que praticava o tráfico

Traficante é preso no Campo Bonito
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Na noite de sexta-
-feira (07), a equi-
pe da viatura 109 

deteve um homem reali-
zando o tráfico de drogas 
no bairro Campo Bonito.

A equipe da viatura 109 
realizava o patrulhamento 
na noite de sexta-feira (07), 
pelo bairro Campo Bonito, 

quando foi informada por 
uma pessoa, que um indi-
víduo de roupa preta, alto 
e magro, estava realizando 
o tráfico de drogas próximo 
ao condomínio Copaíba.

A equipe iniciou um 
patrulhamento com vistas 
ao indivíduo e abordou um 
suspeito com as mesmas 
características informa-
das. Na revista pessoal, os 
guardas localizaram 18 mi-

crotubos cheios de cocaína 
com o suspeito.

Questionado ele con-
fessou aos guardas que 
estava realizando tráfico 
de drogas no local. Diante 
dos fatos o homem foi 
conduzido até a delegacia 
de polícia, onde o delega-
do de plantão determinou 
a sua prisão em flagrante, 
delito pelo crime de tráfico 
de drogas. Delegado de plantão determinou a sua prisão em flagrante

FLAGRANTE

Na quinta-feira (06), a 
equipe do monitoramento 
urbano flagrou indivídu-
os realizando o tráfico de 
drogas no Bairro Jardim 
Morada do Sol.

A equipe visualizou 
pelas câmeras do COI um 
adolescente e uma mulher, 
aparentemente traficando, 
na Rua Seraphin Gilberto 
Candello, no Parque Co-
rolla.

As viaturas 090 e 107 
foram enviadas até o local 

Monitoramento urbano flagra tráfico de drogas
para averiguação. Ao che-
gar no endereço informado 
os guardas localizaram E.N 
e o menor de idade L.C.C.

Os dois foram aborda-
dos e na averiguação foi 
localizado uma porção de 
maconha com cada um.

Diante dos fatos eles 
foram conduzidos até a 
delegacia de polícia onde 
o delegado determinou a 
elaboração de um boletim 
de ocorrência e a apreensão 
da droga.

Flagrante só foi possí-
vel devido as câmeras 
de monitoramento 
urbano
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Liga Aifa conhece seus campeões
Oros Futsal, Projeto Restitui e XII de Junho foram campeões 
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Capitão da equipe do XII de Junho  levanta a taça de campeão

No último domingo foi realizada a quarta de final das Copas do Indaiatuba Clube
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Semifinais das Copas do Indaiatuba Clube acontecem domingo

No últ imo d ia 
8 ocorreu no 
Ginás io  Mu-

nicipal de Esportes as 
finais do 21º Campe-
onato Liga Regional 
Aifa 2019, e como era 
esperado foram gran-
des jogos e a emoção 
tomou conta da quadra.

Orós Futsal e Me-
ninos da Vila/Talilas 
abriram as finais da 
terceira divisão. O iní-
cio da partida foi bem 
equilibrado, mas de-
pois a equipe do Orós 
se impôs e tomou con-
ta do jogo e ao final 
levantou o troféu de 
campeão.

Na manhã do último 
dia 9, quatro partidas 
marcaram a realização 
da fase de quartas de fi-
nal das copas de futebol 
society do Indaiatuba 
Clube.

Pela Copa Esquadro/
Verona - Categoria Ve-
teranos, o Top Racing 

A final de segunda 
divisão ficou por con-
ta de Parque Indaiá e 
Projeto Resti tui .  As 
duas torcidas apoia-
ram as equipes até o 
final o que tornou a 
partida ainda melhor. 
No primeiro tempo os 
times começaram a se 
estudar prevalecendo 
o equilíbrio, porém no 
final ambos foram para 
cima.

Na etapa final a par-
tida ficou totalmente 
aberta, e logo o Parque 
Indaiá abriu o placar, 
após uma falha de pas-
se do goleiro do Res-
titui. Depois do gol o 
Parque Indaiá conti-
nuou em cima, mas dei-
xou espaço na defesa e 

o Restitui apostava nos 
contra-ataques. Quan-
do tudo parecia que 
Parque Indaiá iria sair 
com troféu, faltando 
poucos  segundos ,  o 
Restitui empatou em 
uma jogada de escan-
teio e levou a decisão 
para os pênaltis.

Nas penalidades a 
equipe do Restitui le-
vou a melhor e ficou 
com troféu. Ambas as 
equipes conquistaram 
o acesso para primeira 
divisão.

Primeira Divisão
Na final da primeira 
divisão as equipes Sol 
Sol/Tribuna e XII de 
Junho fizeram um jogo 
muito estudado e parti-

fez 4 a 2 em cima do 
Vizzent Calçados. Logo 
depois, o Multifer, de 
virada, venceu o time 
do Esquadro por 3 a 2.

Já na Copa Colégio 
Polo - Categoria Adul-
tos, o DF Engenharia 
fez  um grande jogo 
contra o Colégio Polo 

e venceu por 3 a 2, 
garantindo uma vaga 
nas semifinais. A outra 
vaga é do Fisk, que em 
outro grande jogo, em-
patou em 2 a 2 contra a 
Balilla.

As semifinais acon-
tecem no domingo, dia 
16 de junho.

Veteranos
7h45 - J.Ferres x Top Racing
9h10 - Brasiltex x Multifer

Adultos
10h15 - Priority x DF Engenharia
11h20 - Reduzino/Naturalle x Fisk

da foi decida em erros 
do adversário. O pri-
meiro gol saiu logo no 
começo da partida em 
uma cobrança de falta, 
em que a barreira aca-
bou abrindo. Ainda na 
primeira etapa, depois 
de uma bela jogada, a 
Sol Sol empatou termi-
nando assim o primeiro 
tempo.

No segundo tempo 
o equilíbrio novamente 
tomou conta da partida, 
com poucas chances 
para os dois lados. Na 
metade do jogo o XII 
conseguiu fazer o se-
gundo gol e dois mi-
nutos depois o terceiro, 
l iquidando a partida 
e levantando mais um 
“caneco”.
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Base do Primavera tem 
saldo positivo no Paulistão
Sub-20 conquistou bela vitória diante do Taubaté em Indaiatuba 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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CAMPEONATO
Amador Série A chega 
a terceira rodada

As categorias de 
base do Prima-
v e r a  s e g u e m 

fazendo boa campanha 
no Campeonato Paulista 
em suas categorias. No 
último final de semana 
as equipes entraram em 
campo e tiveram saldo 
positivo.

A categoria sub-11 
entrou em campo no do-
mingo (9) para enfrentar 
o Amparo pela quarta 
rodada, jogando em casa 
a equipe venceu por 1x0. 
A equipe em quatro jogos 
tem apenas uma derrota 
que foi na primeira roda-
da diante do Atibaia. Na 
classificação equipe está 
em terceiro no grupo 05 

Atacante Maxuel vice artilheiro da categoria Sub-20

com nove pontos.
Também pela quarta 

rodada a equipe sub-13 
enfrentou o Amparo e 
ficou no empate sem gols. 
Equipe está terceira colo-
cação do grupo 05 com 
seis pontos. 

No sábado dia (8) a 
equipe do sub-17 enfren-
tou a equipe do Paulista 
de Jundiaí pela décima 
rodada do campeonato 
da categoria. Jogando em 
casa equipe ficou no em-
pate por 1x1. O fantasma 
é vice-líder do grupo 06 
com 16 pontos, sete pon-
tos atrás do adversário do 
final de semana.

No período da tarde o 
sub-20 entrou em campo 
pela décima rodada con-
tra a equipe de Taubaté. 
Time não tomou conhe-
cimento do adversário e 

goleou por 4x0, com des-
taque para o centroavante 
Maxuel que fez dois gols 
na partida e é o vice arti-
lheiro da competição com 
seis gols anotados.

O Primavera ocupa o 
segundo lugar do grupo 
03, com 20 pontos, em 
10 dez jogos, um a me-
nos que o líder Red Bull 
Brasil.

“Estou muito feliz 
por estar desempenhando 
bem meu trabalho por 
aqui. Vim da Copa São 
Paulo com números não 
tão bons, um gol marcado 
no torneio no início do 
ano. Cheguei a ser uma 
dúvida na primeira par-
tida contra a equipe do 
Bragantino, mas graças 
a Deus entrei e fiz os três 
gols da vitória. Venho 
numa boa sequência até 

aqui marcando gols em 
jogos importantes e sen-
do um dos destaques da 
equipe e do campeonato. 
Só tenho a agradecer a 
Deus e aos companheiros 
de equipe por estarem me 
ajudando”, disse Maxuel.

Próximos Jogos
As bases voltam a 

campo amanhã, dia 15 o 
Sub-15 enfrenta o União 
Barbarense em casa ás 
9h00 e o sub-17 também 
enfrenta o União Barba-
rense às 11h00. Às 15 
horas o Primavera visita 
o Juventus na capital 
paulista.

O sub-11 joga do-
mingo em Indaiatuba 
9h00 contra o Guarani, às 
10h30 o sub-13 enfrenta 
o Guarani também em 
Indaiatuba.

TABELÃO
Campeonato Amador Série A 2019
Rodada domingo, dia 16
Horários Campo   Times
11h00 Belo Horizonte Independente FC x União Cardeal
11h00 Ponte Preta Ponte Preta x Camisa 10
11h00 Osan  LBC x Xv de Novembro
13h30 Osan  Sport Club Indaiatuba x Mastiga Samba
13h30 Oliveira  Oliveira x Operário FC 

19º Copa Futsal Atletas de Cristo 2019
Oitavas de Final domingo, dia 16, na Sol- Sol
Horário  Times 
12h50  Comunidade Rhema x Batista Vida Plena
13h50  Ass. Deus Filadélfia x Renascer Em Cristo
 14h40  Ass. Deus Madureira x Hangar 7

Oitavas de Final domingo, dia 16, no Ginásio do XII de junho
Horário  Times 
11h50  Ass. Deus C. Bonito x Batista Água Viva
12h50  Ministério Plenitude A x 1ª Quadrangular 
13h40  Bola de Neve x Batista do Povo
14h30  Batista Morada do Sol x Nazareno Central
15h20  Ass. de Deus Leão Juda x Ministério Plenitude B

Atacante Maxuel vice artilheiro da categoria Sub-20

Domingo (16) acontece 
a terceira rodada do Cam-
peonato Amador Série A. 
A competição começou 
bem disputada e com gran-
des jogos e muitos gols.

O jogo de estreia no 
domingo (2) da competição 
foi de duas equipes que são 
favoritas ao troféu, XV 
de Novembro e Mastiga 
Samba. Em um jogo bas-
tante equilibrado e muito 
disputado, devido à chuva, 
quem se saiu melhor foi 
equipe do Mastiga Samba 
que venceu por 1x0 com 
gol de Diego Fernando.

Outra equipe que es-
treou com vitória foi a Pon-
te Preta, jogando em casa 
no tomou conhecimento 
do Operário e fez 6x0. Os 
gols foram anotados por 
Andrei, Robert (2X), Lucas 
Cavalcante (2X) e Weslei.

A equipe do Santa Cruz 
estreou com um empate por 
2x2 com Sport Club Indaia-
tuba. Em um grande jogo 
as duas equipes buscaram 
a vitória do começo ao fim. 
Os gols foram de Denilson 
(2X) para Indaiatuba, San-
dro e Leandro para o Santa 
Cruz.

O Atlético Oliveira es-

treou contra a equipe do 
Independente e ficou no 
empate por 1x1. Luiz Feli-
pe marcou para o Indepen-
dente e João Paulo para o 
Atlético Oliveira.

Na segunda rodada re-
alizada último final de se-
mana, a Ponte Preta aplicou 
outra goleada, agora em 
cima do XV de Novembro, 
4x1, o Santa Cruz se reabi-
litou do empate e venceu o 
LBC por 1x0, o Mastiga 
Samba fez 3x1 em cima do 
Atlético Oliveira e o Cami-
sa 10 empatou por 1x1 com 
Independente.

A Ponte Preta é líder 
com seis pontos, logo atrás 
vem o Mastiga Samba 
também com seis; em 
terceiro vem o Santa Cruz 
com quatro; em quarto 
lugar está LBC com três; 
em quinto o Operário com 
três; na sexta colocação 
está o Independente com 
dois pontos, Indaiatuba, 
Camisa 10 e Atlético Oli-
veira, ambos com um pon-
to e ainda não pontuaram 
na competição XV de No-
vembro e União Agrícola 
Cardeal.

Confira a rodada com-
pleta no nosso tabelão. 
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Evento será realizado de 5 a 21 de julho e terá gastronomia, música e dança

1º Festival de Inverno reunirá 
três eventos em programação

Horóscopo de 14/06 a 20/06 
Por Alex Costa Guimarães
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Reunindo três im-
portantes even-
tos, a primeira 

edição do Festival de 
Inverno de Indaiatuba 
foi anunciada na última 
terça-feira (11), pela 
secretária municipal de 
Cultura, Tânia Castanho. 
Entre os dias 5 a 21 de 
julho, a programação 
reúne atrações do 27º 
Passo de Arte Grand 
Prix e do 10º Festival 
Gastronômico Sabores 
da Terra, além da estreia 
do EMIn – Encontro 
Musical de Indaiatuba, 
que oferecerá cursos de 
violino, viola e violon-
celo para músicos com 
professores reconheci-
dos no cenário nacional. 

Tânia ressaltou que o 
Festival será mais uma 
oportunidade de fomen-

tar o turismo na cidade. 
“Como já recebíamos 
dois importantes eventos 
no mês de julho, perce-
bemos que a união de-
les com o acréscimo de 
atrações musicais pode-
ria resultar num grande 
festival, muito mais rico 
culturalmente e com a 
possibilidade de atrair 
ainda mais público”, 
ressaltou. “Agradeço à 
parceria firmada com os 
organizadores do Passo 
de Arte, Sabores da Ter-
ra, EMIn e ao Mosteiro 
de Itaici, onde será rea-
lizado o Encontro Musi-
cal. Todos abraçaram a 
ideia, beneficiando a po-
pulação com este grande 
evento que contribui 
para a democratização 
da cultura”.

Bandeira social
A secretária destacou 

ainda as ações sociais 

que ocorrerão dentro 
do Festival de Inverno. 
“Durante as três sema-
nas de participação dos 
restaurantes no Festival 
Gastronômico Sabores 
da Terra (17 de junho a 7 
de julho) será acrescido 
R$ 1,00 no preço final 
dos menus fechados e 
combos servidos pelas 
casas. O valor excedente 
arrecadado será reverti-
do diretamente ao Fundo 
Municipal de Cultura, 
para que possam ser ela-
boradas estratégias para 
atendimento de alunos 
carentes, como compra 
de instrumentos mu-
sicais, por exemplo”, 
revelou. 

“Teremos ainda o 
Tacho Solidário, um al-
moço especial servido 
para 60 mulheres em 
situação de vulnerabili-
dade social, por meio do 
Programa Ação Mulher. 

Essas mulheres também 
participarão de uma ofi-
cina com orientações 
de como preparar os 
alimentos, aproveitando 
ao máximo os nutrientes 
e evitando o desperdício. 
Além disso, crianças e 
adolescentes de entida-
des de assistência so-
cial receberão vouchers 
para serem utilizados nos 
quiosques”, salientou 
Tânia Castanho.

Também participa-
ram da coletiva de im-
prensa os organizado-
res do Passo de Arte, 
William Romão Costa 
e Marisa Pivetta; a ide-
alizadora do Sabores da 
Terra, Renata Tannuri 
Meneghetti; o maestro 
da Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba, Paulo de 
Paula; e o coordenador 
do Mosteiro de Itaici, 
Padre Adilson Apareci-
do da Silva.

Organizadores do Passo de Arte, Encontro Musical e Sabores da Terra com a secretária municipal de Cultura, Tânia Castanho

O ariano pode se envolver ou se relacionar com pessoas do 
passado, algumas amizades podem surgir com pessoas de 
seu passado ou com pessoas que no passado (desta ou de 
outras vidas) foram importantes. A familia do ariano está 
sendo um ponto de treino para sua maneira de se posicionar. 

Portanto, suas raízes e a forma de pensar dos outros dentro de casa podem 
ser um tanto irritantes para o nativo. Tenha calma.

Os taurinos enfrentam nestas semanas, dificuldades para 
mudar o que já consideram estabelecido. E portanto podem 
reavaliar o que pensam sobre as situações. Sua maneira de 
avaliar os fatos podem estar renovando. Alguns taurinos 
podem viajar para longe, por estas semanas. Ao mesmo 
tempo existe a possibilidade de se irritar constantemente. 
Vida sentimental pode ser conflitante, avalie o que realmente precisa.

O geminiano precisa aprender a ser equilibrado em suas 
contas, gaste com parcimônia, já seus parentes podem impor 
gastos extras ou criar condições de irritações que o levem 
a explodir ou a ficar muito nervoso. Não pode confiar em 
suas emoções neste período. Também não é um momento 

para baladas. Agora está mais para mergulhar em si mesmo e renovar 
forças dentro de si.

A vida profissional do canceriano está a todo vapor, aprove-
ite essa onda, sua facilidade em expressar o que pode e 
deve ser dito, abrirá seus caminhos e seu trabalho pode fluir 
bem. Contratos profissionais podem ser renovados.Todos 
os setores andam bem, precisa apenas tomar cuidado com sua vida afetiva.

O leonino enfrenta agora o começo de seu inferno astral. 
Levará aproximadamente um mês. Neste período, deve 
tomar cuidado com sua maneira de agir, de falar, de pensar, é 
bom refletir sobre seus sentimentos e sobre sua visão daquilo 
que acredita. Pode se sentir um pouco solitário nesta fase.

O virginiano ainda vive uma fase onde chegam informações 
que possibilitam criar condições de desenvolver projetos para 
seu futuro. Agora pode ser um momento em que novas possi-
bilidades surgem e ao mesmo tempo ocorrem o encerramento 
de algumas outras. Amizades novas também podem surgir. 

O libriano continua vivendo uma 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 amizade. Precisa tomar cuidado com sua 
saúde pois pode enfrentar uma fase de baixa de energia. 
Melhorias em seus bens materiais tendem a ocorrer.

Para o escorpiano é possível uma viagem para longe , renovar 
sua visão de vida, sua filosofia de vida tende a expandir e 
trazer nova perspectiva. Já sua energia pode estar em baixa, 
e sua saúde pode depender de um médico ou de uma viagem 
para um lugar que já esteve antes.

O sagitariano está enfrentando mudanças profundas em 
sua maneira de ver a vida, em sua maneira de agir, em seus 
desejos, em seus medos, pode haver um período de limitação 
que durará um mês, mas para forçar a enxergar além do que 
está acostumado a ver.

O capricorniano continua vivendo uma fase importante, com 
risco de discussões nos relacionamentos sociais ou conjugais. 
Agora é hora de aprender a se expressar com tranquilidade 
mas de forma assertiva, ao mesmo tempo pode se posicionar 
entre pessoas de caracteristicas impulsiva. Pessoas que vem 
de longe podem ajudar o nativo por estas semanas.

O aquariano continua recebendo um influxo de energia de for-
ma lenta, mas forte e decidida que obriga a limpar sua mente, 
seus pensamentos, a organizar suas atitudes e sua mente. Pode 
viajar para ver filhos ou pode planejar uma viagem para longe 
para expandir seus sentimentos e visão interior. De qualquer 

forma é um momento para expandir como enxergar seu mundo interno.

O pisciano tem a oportunidade de renovar seus valores pessoais e modificar 
muito do que entende sobre como lidar com seu dinheiro. 
Sua visão paterna ou familiar pode sofrer renovações pro-
fundas. O pisciano precisa lidar com seus relacionamentos 
de forma mais prática e entender como se expressar diante 
dos fatos decorrentes de sua fraqueza interna para que se 
harmonize e torne-se mais inteiro.
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Mosteiro de Itaici abre suas portas para receber músicos em workshops com profissionais 

Parque e Ciaei recebem 
programação
Festival recebe ainda primeira edição do Encontro Musical de Indaiatuba

FABIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br

A primeira edi-
ção do Festi-
val de Inverno 

de Indaiatuba reunirá 
dança, gastronomia e 
música em uma extensa 
programação que con-
ta ainda com atrações 
especiais. Nos dois pri-
meiros finais de semana 
de julho, as atrações 
serão concentradas no 
circuito próximo à Con-
cha Acústica, no Parque 
Ecológico, onde serão 
realizadas apresenta-
ções de dança e música, 
na sexta-feira a partir 
das 18h, e aos sábados 
e domingos a partir das 
12h. 

Entre as atrações de 
destaque estão o baila-
rino Carlinhos de Jesus, 
o músico Derico Sciotti, 
com seu Music Truck, e 
o Classical Queen, gru-

po brasileiro que tem 
a proposta de recriar, 
com o máximo de deta-
lhes, as performances 
da banda inglesa. No 
local haverá ainda ten-
das de alimentação de 
renomados restaurantes 
e cafeterias da cidade, 
tendas de produtores 

rurais, área kids, entre 
outras atrações.

No Parque Temáti-
co, também no Parque 
Ecológico, nos dias 6, 
7, 9, 13 e 14 de julho 
estarão acontecendo as 
apresentações do Passo 
de Arte, das 16h às 19h, 
que contará com pro-
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fissionais convidados 
e grupos de dança de 
renome no país, como 
Carlinhos de Jesus e 
Partner, Frank Ejara 
(Hip Hop), KatadoSpo-
raí, entre outros. 
(Confira mais infor-
mações em www.mai-
sexpressao.com.br)

A Orquestra Sinfô-
nica de Indaiatuba e a 
Associação Mantenedo-
ra da Orquestra Jovem 
de Indaiatuba (AMOJI) 
realizam entre os dias 
17 e 21 de julho a pri-
meira edição do EMIN 
– Encontro Musical de 
Indaiatuba. Promovido 
com o apoio da Prefeitu-
ra de Indaiatuba, através 
da Secretaria de Cultura 
e do Mosteiro de Itai-
ci, o evento oferecerá 
cursos de violino, viola 

e violoncelo para 100 
inscritos.

Direcionado a mú-
sicos ou pessoas com 
noções básicas de um 
dos instrumentos, o en-
contro tem como dire-
tor artístico o maestro 
Paulo de Paula. Entre os 
professores estão gran-
des nomes da música 
instrumental, entre eles 
Pablo de León (violino), 
Arthur Huf (violino), 
Gabriel Marin (viola) 
e Fabio Presgrave (vio-

loncelo). Os alunos par-
ticiparão dos ensaios e 
apresentações da Ca-
merata de Cordas e da 
Orquestra Acadêmica, 
que encerrará o encon-
tro no dia 21 de julho. 
Serão realizadas ainda 
apresentações musicais 
diárias com a participa-
ção de grandes solistas 
convidados.

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 músi-
cos profissionais. Com 
realização gratuita, o 
workshop oferecerá au-
las de Flauta,  Oboé, 
Fagote, Clarinete, Saxo-
fone, Trompete, Trom-
pa, Trombone, Eufônio 
(Bombardino), Tuba e 
Percussão.

(confira a progra-
mação completa em 
www.maisexpressao.
com.br)

Mosteiro recebe músicos

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

Caros leitores, hoje eu apresento a vocês uma receita 
gostosa e saudável, sendo um ótimo exemplo de comida 
mediterrânea, trazendo leveza e funcionalidade, com um 
aroma bem marcante. A receita de hoje é o Risoto de Ar-
roz Integral, com Shitake e Camarão, que irá fazer muito 
sucesso em sua mesa! Veja a receita:

Ingredientes:
•1 xícara de arroz integral
•100 ml de creme de leite fresco
•3 xícaras de caldo de legumes
•½ cebola roxa picada
•2 dentes de alho picados
•2 colheres de sopa de alho poró picados
•20ml de azeite extra virgem
•20g de manteiga
•100g de cogumelos shitake laminados
•150g de camarões rosa grandes, limpos e descascados
•Pimenta rosa em grãos
•30ml de vinho branco ou espumante
•Cheiro verde a gosto
•Suco de 1 limão Siciliano
•Sal e pimenta do reino a gosto
•Queijo parmesão para ralar na hora

Modo de preparo:
Refogue na manteiga o azeite, a cebola, o alho poró e o 
alho. Quando estiverem no ponto entre com 2 xícaras de 
arroz integral e deixe cozinhar.
Quando o arroz estiver quase cozido (aproximadamente 15 
minutos) coloque os camarões, depois acrescente a outra 
xícara de caldo de legumes e mexa.
Assim que o arroz estiver no ponto, coloque o creme de 
leite, o vinho, o suco de limão e o shitake. Mexa rapida-
mente, acerte o sal e a pimenta do reino e, por último, o 
cheiro verde.
Sirva com parmesão ralado por cima e decorado com pi-
mentas rosa.

Buon Apetitto !!!



Com muita alegria aliado a um excelente Cardápio o Dia dos 
Namorados foi um sucesso. Parabéns Rafael e Isabela!

Dia dos Namorados no 
Grenelle Gastro Pub
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Daiana almoçando no Cintra Restaurante Monique e Dani Mauricio foram comemorar o dia dos namorados e 
o aniversário de 35 anos da Monique no ultimo dia 12/06 na  Babbo 
pizzaria. O Mais Expressão deseja muitas felicidades.

Família comemorando o aniversário da Elaine Fernades Checchia 
na pizzaria Babbo. O Mais Expressão deseja muitas felicidades. 

Quadrilha da Festa Junina Beneficente da UniMAX foi organizada por alunos de Educação Física

Os alunos Murilo, Vitor e Benicio do Colégio Alves de Oliveira 
super felizes na festa de aniversário. Parabéns!

Faby Pedrão e Mario Pedrão, foram os ganhadores do sorteio 
da pizzaria Torrelaguna,  foram curtir o presente no dia dos 
namorados e amaram.Obrigada. Você também pode ganhar um 
dos nossos sorteios é só seguir O Mais Expressão.

Curso de RH garante a diversão das crianças na Festa Junina 
Beneficente da UniMAX
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Andre Lucia

Thiarles

Evelyn Regina

Thiago Ribeiro

Bruno Henrique

João Malaquias

Ursula Dangel

O Le Triskel l  reuniu imprensa, 
convidados e autoridades para a 
apresentação do cardápio que oferecerá 
durante o Festival Itinerante, Sabores 
da Terra que acontece de 17 de Junho 
a 07 de Julho em Indaiatuba. Com um 
cardápio elegante e delicioso, pretende 
agradar e muito aos mais experientes 
gourmets que por lá passarem. Com a 
presença do casal real, nosso prefeito 
e nossa primeira dama(Gaspar e 
Tânia), Renata Tannuri Meneghetti, 
fez uma bela e curta explanação sobre 
o festival, que já a quatro anos rege 
com maestria, e sobre o que nos foi 
oferecido neste delicioso jantar. Tudo 
sob a curadoria das eximias mãos de 
Kleber Patricio, e apresentações de 
Gilles Mourier e Danielle Mari ni. 

O Mais Expressão agradece a confiança na parceria por mais um ano e  
deseja ao Casal Diego e Gabrielle da GD Engenharia muito sucesso.

O Mais Expressão dá as boas vindas ao Francisco e Equipe 
Carol Lustres e Material Elétrico, sejam muito bem vindos.

Matheus de Cerqueira Farias Cardoso e Vania Grillo da 
Vindima Comunicação - Agência de Propaganda . O Mais 
Expressão agradece por mais um ano de confiança em nosso 
trabalho e deseja muito sucesso.

Equipe GD Engenharia na ativa para mais uma reforma .

O Festival Gastronômico Itinerante 
Sabores da Terra promoverá dentro 
de sua décima edição a Semana 
Acadêmica, que será aberta pelo chef 
Manuel Alves Filho, o Manu, que no 
dia 24 ministrará uma aula no Centro 
Universitário Max Planck (Unimax) 
intitulada “Do interior de São Paulo 
aos campos da Toscana – A cozinha 
de feira ao alcance de todos”. Durante 
a sua participação, Manu falará sobre 
o conceito de “Cozinha de feira”, que 
tem sido assimilado por muitos chefs, 

ao mesmo tempo em que preparará um prato representativo dessa 
tendência, a Minestra, uma sopa italiana rústica e saborosa preparada 
com legumes, grãos e, eventualmente, ca rne de frango ou bovina.

Celso, Rosangela, Luana e Victor no Quintal da Vo

Tatiane, Reginaldo, Manuela e Felipe curtindo um almoco em 
familia no ultimo final de semana no Quintal da Vó
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A Nova Loja

Bar do Alemão

Bar do Alemão

Sua casa já está em fase de acabamento e agora é hora de 
você pensar na decoração. Na Adelaide Decorações você 
encontra o que há de mais moderno em cortinas, persianas, 
tapetes, carpetes, colchas sob medida, almofadas e papel de 
parede. Faça um orçamento sem compromisso. Sempre com 
os melhores preços! Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 3894-4638 
/ (19) 99763-2829. 

A coleção Peônia que acabou de chegar na A Nova Loja está 
deslumbrante. Vestidos de noiva com detalhes incríveis e muito 
brilho. Pedraria, transparência, renda e cetim se misturam com 
muito glamour. Se você vai casar a melhor dica está ai! (Venda 
e aluguel) vá espiar! R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, 
Fone: (19) 3875-1760 - Site: www.anovaloja.com.br

Casamento de Fabiana Murassaki. É a A Nova Loja homenageando 
sua cliente. 

 O simpático casal Ricardo e Patrícia comemorando o 
Dia dos Namorados no restaurante Kostela do Japonês

De terça a sexta no almoço do Bar do Alemão você pode escolher 
4 opções de pratos executivos com buffet de saladas à vontade e 
sobremesa de R$31,90 a R$39,90. Demais, vá experimentar! Av. 
Coronel Antônio Estanislau do Amaral, 630. Fone: (19) 3328-0610

Não esqueça amanhã tem feijoada no almoço. Faça sua reserva 
desde já! Parece que no frio ficamos mais “formiguinhas”, não 
é?! Toda hora bate aquela vontade de comer um doce bem 
gostoso. O Diletto Gateau do Grenelle Gastro Pub, é uma 
ótima pedida, o favorito da casa. Av. Conceicão, 250. Fone 
para reserva: (19) 3834-4802 ou WhatsApp (19) 9 9924-2494.

Grenelle Gastro Pub

 Alexandra 
Gobbo 
com a 
gata 
Meg em 
consulta 
na Clínica 
Bicho 
Amigo.

Os colegas de trabalho Gustavo e Tiagono no Kostela do Japonês 
saboreando a maravilhosa costela super macia.

Equipe Pedagógica do Colégio Meta em visita a evento 
do Sistema Ético de Ensino
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O Mais Expressão dá as boas vindas a eles Priscila, Paloma , Dra 
Paula Manuela e Mauro da Figueiredo e Rodrigues Odontologia, 
sejam muito bem vindos ao Frutos de Indaiá 2019.

O Mais Expressão dá as boas vindas ao Advogado Dr. Roberto 
Colalillo Júnior, nosso novo cliente no Jornal, seja muito bem vindo. 
Na foto Dr. Roberto com suas filhas Laura, Giovanna e Clara.

No ultimo dia 08/06 aconteceu a festa junina do Colégio 
Candelária, com barracas tipicas e a dança dos alunos a festa foi 
linda, a equipe do Colégio Candelária e o Mais Expressão dá os 
Parabéns a todos pela linda participação.

A Adora em parceria com a Água Mineral Ibirá proporcionou a suas 
clientes um dia de beleza e a cliente da semana foi Cynthia Pagani

Tiago Costa recebeu essa semana uma visita muito importante, o 
pequeno Léo filhinho da sua prima Poliana e Diones, que encantou 
todas as clientes. Parabéns Tiago ele é lindo.

O Teatro Vieira foi reinaugurado no dia 10/06, localizado no Mosteiro 
de Itaici com o conceito de teatro auditório tem capacidade para 208 
pessoas ficou maravilhoso, pronto para shows, palestras e peças 
teatrais. O Projeto de restauração foi feito pelo Arquiteto Anderson 
Leite e a pintura contou com o apoio de Marquinhos  da Conceição 
Tintas. O Mais Expressão deseja muito sucesso. Na foto Valéria 
Pires Assessora do Mosteiro e Padre Adilson Silva.

Rodrigo, engenheiro Civil da Help Home com sua esposa Rose 
curtindo cantina italiana em São Paulo

Ivanilde Reis Cerimonialista e Blogueira com Prefeito Nilson 
Gaspar e sua esposa Tânia Castanho e Valéria Pires Assessora 
do Mosteiro de Itaici, na reinauguração do Teatro Vieira.

Cheila Rosembach e Luis Fernando da FarmaLupa receberam 
do Mais Expressão um delicioso bolo do Bolo da Madre
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negócios & classificados
Nº 851

CA08347- JARDIM POMPÉIA - AT.270m² AC.180m² 
- 03 Dormitórios, sendo 01 suite, Wc social, sala, co-
zinha, lavanderia, 05 vagas de garagem R$ 2.450,00 
+IPTU

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

CA04765 - Villaggio di Itaici - AT 150 m² AC 156 m² - 
lindo sobrado com 03 dormitórios (sendo 01 suíte) 
2 com armários, WC social, sala 02 ambientes am-
pla, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, quintal, 
garagem para 02 autos. R$ 2.800,00 + Condomínio 
+ IPTU.

VENDA

TE05775 - JARDIM CRISTINA - Excelente terreno, 
totalmente plano, localização privilegiada, fácil 
acesso à rodovia SP 75, bairro tranquilo, último lote 
disponível. Área total de 307 m². R$ 265.000,00.

AP01088 - VILLAGE AZALEIA - AU 67m² - 03 dor-
mitórios, WC social, sala 02 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 
190.000,00

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

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

CA08339 - JARDIM VALENÇA - AT 138,80 m²  
AC.114 m² LINDÍSSIMA CASA, 03 dormitórios 01 
suíte, WC social, cozinha ampla, sala, lavanderia 
coberta, paragem para 02 autos, excelente locali-
zação, R$ 352.000,00

CA08223 - CHÁCARAS AREAL - AT. 467,18 AC. 
378,93 - 3 suítes (1 com closet e hidro na parte 
inferior), sala de TV, sala de estar, sala de jan-
tar, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, chur-
rasqueira, piscina e garagem para 6 autos. R$ 
1.150.000,00. Aceita permuta por chácara em 
Terras de Itaici.

CA08317 - AT. 150m² - AC. 115m² - IMÓVEL NOVO 
EM CONDOMÍNIO COM COMPLETA INFRAES-
TRUTURA DE LAZER - JARDIM MONTREAL RE-
SIDENCE - 03 dormitórios todas com venezianas 
automatizadas sendo 01 suíte, WC social, sala 02 
ambientes, área gourmet, porcelanato em todos 
os ambientes, preparação para ar condicionado e 
aquecimento solar. R$490.000,00.

CH01698 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² AC. 200 
m² - 3 dormitórios (sendo 1 suíte), escritório, sala 
ampla com pé direito alto, sala de jantar, cozinha 
planejada, wc social, varanda gourmet com chur-
rasqueira, piscina e pomar. Casa muito bem con-
servada e construção excelente. Estuda permuta 
por imóvel em Indaiatuba. R$ 800.000,00

LOCAÇÃO

AP04490 - EXCELENTE APARTAMENTO COM LO-
CALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - EDIFÍCIO TUIUTI - AU 
70 m² - 02 dormitórios com armários sendo 01 suí-
te, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, 01 
vaga de garagem coberta. PACOTE R$ 1.800,00.

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

CA05226- JD. Panorama- AT 150m² AC 158m² - 
03 suítes, sala 02 ambientes, área de luz, cozinha 
americana, lavabo, área de serviço, churrasquei-
ra,02 vagas para auto cobertas e 02 vagas para 
auto descobertas. R$ 2.800,00 + COND. + IPTU

CA08330 - AT. 300m² - AC. 200m² - EXCELENTE 
IMÓVEL ASSOBRADADO COM AREA DE LAZER E 
LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA AO PARQUE ECOLÓGICO 
- JD. ESPLANADA - INDAIATUBA - 03 dormitórios 
sendo uma suíte, escritório, lavabo, 02 WCs social, 
cozinha planejada, área gourmet com churras-
queira, piscina, quintal, garagem para 04 autos. R$ 
3.500,00 + IPTU.

CA03058 - MORADAS DE ITAICI - AT. 70 m² - 02 
dormitórios (1 com armário)., WC social, sala, co-
zinha c/ armário, lavanderia, quintal, garagem p/ 
02 autos. R$ 1.200,00 + IPTU + COND.

CA08348 - ALTO DE ITAICI - AT. 368,51 m² AC. 259,70 m² 
- Lindo sobrado com 4 dormitórios (sendo 2 suítes e 1 máster 
com closet e banheira), cozinha planejada com despensa, es-
critórios, sala de estar, sala de jantar, sala de tv, churrasqueira 
e garagem para 4 carros. Casa com sistema de aquecimento 
solar, sistema eletromagnético para espantar pombos, ar 
condicionado em todos os dormitórios, sistema de câmeras 
interna e externa, venezianas automatizadas. R$ 990.0000,00.

CH01605 - Terras de Itaici - AT.1000m² AC.220m² -  CHÁCARA 
TERRAS DE ITAICI com 3 dormitórios sendo 1 suíte ( um com 
armários planejados , sala de estar, mezanino com sala de tv, 
lavabo, cozinha planejada, lavanderia, área gourmet com chur-
rasqueira e piscina, duas vagas cobertas e duas descobertas. 
R$ 2800,00 + COND + IPTU

CA08342 - JARDINS DOS IMPÉRIOS - AT150m² AC.110m² 
03 dormitórios sendo 01 suítes, 01 salas, cozinha americana 
planejada, cooktop, box nos banheiros, planejados em 02 dor-
mitórios, área gourmet, garagem para 02 autos, condomínio com 
área de lazer completa, portaria 24 horas locação R$ 2.300,00 
+ condomínio + IPTU.

AP04495 - MAROC - AU 69m², 02 Dormitórios C/ Armários (Sendo 
01 Suíte), WC Social, Sala de Estar e Sala de Jantar, Cozinha Pla-
nejada, Lavanderia e Garagem Descoberta p/ 01 Auto. Andar Alto 
- Belíssima Vista P/ o Parque Ecológico, Próximo ao Parque Mall e 
Parque Ecológico. R$ 430.000,00

AP04522 - EDIFÍCIO CAROLINA - AU. 90 m² - 3 dormitórios (1 
suíte), sala para 2 ambientes, WC social, lavanderia e garagem 
para 2 autos. R$ 400.0000,00

AP04521- CIDADE NOVA - AU.90m² 03 Dormitórios, sendo 01 suite 
com armário, sala, cozinha planejada, Wc social, lavanderia, 02 vagas 
de garagem. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU



B2 Imóveis

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 
06 SUITES, 10 BANHEIROS, 
SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR AMPLA, COZINHA, 
LAVANDERIA, ÁREA GOUR-
MET, JACUZZI, ACADEMIA, 
SALÃO DE JOGOS, SAU-

NA, ADEGA, ESCRITÓRIO, 
E DOIS HOME THEATER. 

PISCINA COM DUAS CAS-
CATAS, PEIXES ORNAMEN-
TAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AM-

BIENTES CLIMATIZADOS E 
COM SOM.

R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

RECANTO CAMPESTRE 
-VIRACOPOS CH00328

EXCELENTE CHÁCARA COM 
3 DORMITÓRIOS SENDO 1 

SUÍTE, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO, EDÍCU-

LA,5 VAGAS 
R$ 560.000,00

LAGOS DO SHANADÚ- 
CH00324  EXCELENTE 
SOBRADO COM 3 SUÍ-

TES,1 COM CLOSET, SALA, 
COZINHA, WC, LAVABO, 
DESPENSA, 4 VAGAS. R$ 

1.010.000,00

TERRAS DE ITAICI- CH 00331
EXCELENTE SOBRADO 

COM 3 SUÍTES, SALA DE 
JANTAR EM 3 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 TERRENOS 

EVIDÊNCIAS   333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS 

LOTES
R$ 112.000,00

CENTRO – TE00018
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

JARDIM SANTORINI – 
TE00017

TERRENO 172,52 M² 
R$ 150.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS 

LOTES R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL 
– TE00015 TERRENO 184 M²

R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VI-
RACOPOS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

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 SUI-
ÇA-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

COND. FLAMBOYANT – CC 
00052  03 DORMITORIOS, 

SENDO 1 SUITE, 02 SALAS, 
COZINHA, WC, ÁREA GOUR-

MET
R$ 385.000,000

PORTAL DAS ACACIAS – CC 
00074  02 DORMITORIOS, 

SALA, COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMET, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 01 VAGA R$ 400.000,000

COND.PARQUE REAL – CC 
00053  03 DORMITORIOS, 
SENDO 1 SUITE, SALA, 

COZINHA, WC, CHURRAS-
QUEIRA

R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL 
-CA03111 3 DORMITÓRIOS, 

SENDO 1 SUÍTE, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET. 2 VAGAS R$ 435.000,00

COND.VISTA VERDE – CC 
00069  03 DORMITORIOS, 
SENDO 1 SUITE, SALA 2 
AMBIENTES, COZINHA, 

WC, CHURRASQUEIRA, 02 
VAGAS

R$ 490.000,000

COND.VISTA VERDE – CC 
00058

3 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUÍTE, SALA, COZINHA, 

WC, LAVABO, ÁREA DE 
SERVIÇO, ÁREA GOURMET.2 

VAGAS
R$ 5000.000,00

COND.VISTA VERDE- 
CC0068

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

VAGAS
R$ 540.000,00

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

SERVIÇO.3 VAGAS
R$ 570.000,00

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 EMBAI-
XO 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. GARAGEM 
COBERTA PARA 02 CARROS 

E DESCOBERTA PARA 04 
CARROS.

R$ 1.100.000,00

COND.PARK AVENIDA-
-CC00093 4 DORMITÓ-

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

R$ 1.500.000,00

BOSQUE DOS INDAIAS – 
AP0000 02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, WC , GARA-
GEM. R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 PLANEJADO, SALA, CO-

ZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-
ÇO,01 VAGA COBERTA.

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

(IPTU)

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

SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000

JD. MONTE VERDE – AP 
00870

02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA 2 AMBIENTES, 

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

(CONDOMINIO)

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

VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 
00867 02 DORMITÓRIOS, 
SALA 2 AMBIENTES, CO-

ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO 
WC,01 VAGA R$ 290.000,000

VENDA CASAS   

JD. COLIBRIS – CA 03003
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

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

R$ 210.000,00

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

GARAGEM.
R$ 265.000,00

JD. PORTAL DO SOL – CA 
02979  02 DORMITORIOS, 

SENDO 1 SUITE, ESCRITÓ-
RIO, SALA, COZINHA, WC

R$ 275.000,000

JD. MORADA DO SOL – CA 
03052  02 DORMITORIOS, 

SENDO 1 SUITE, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 02 VAGAS R$ 280.000,000

JD.NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO, 02 VAGAS.

R$ 290.000,00

CASA COND. BRESCIA – CC 
00000 03 DORMITÓRIOS 
SENDO 1 SUITE, AMPLA 

SALA, LAVABO, COZINHA, 
BANHEIRO, GARAGEM PARA 
02 CARROS, ÁREA DE SER-

VIÇO.
TERRENOS COM 200 ME-

TROS, 125 DE ÁREA CONS-
TRUIDA.

R$540.000,00

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

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

ITAICI COND. VISTA VERDE 
– CC 00086 SOBRADO COM 
SALA, LAVABO, COZINHA 
, LAVANDERIA, CHURRAS-
QUEIRA, PISCINA, BANHEI-
RO NA AREA DE LAZER, 03 
QUARTOS COM SUITES . 
VAGA PARA 02 CARROS.

R$ 590.000,00

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

CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

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

SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 (CON-
DOMINIO) + R$ 55,00 (IPTU)

JD. COLIBRIS – AP 00883
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA PLANEJADA, WC, 01 
VAGA R$ 1.000,00 (INCLUSO 

CONDOMINIO E IPTU)

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, 

COZINHA AMERICANA, VA-
RANDA, WC, 02 VAGAS, .

R$ 1.300,00 INCLUSO COND. 
E IPTU

CIDADE NOVA  I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 
AMBIENTES, LAVABO ,WC 
, GARAGEM R$ 1.350,00  +  
CONDOMINIO-  R$ 140,00 + 

IPTU R$ 90,00

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

WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS

R$ 1.400,00

JARDIM SÃO FRANCISCO – 
CA03135 02 DORMITÒRIOS 

SENDO 01 SUITE, SALA, 
COZINHA, WC, 02 VAGAS DE 
GARAGEM. R$1.400,00 + IPTU 

R$83,00

 CIDADE NOVA - ANDALUZ – 
AP 00925

03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 

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

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

DOMINIO)

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO, 01 VAGA.

R$ 900,00 + 240,00 (CONDOMI-
NIO) + 154,00 IPTU

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 
06 SUITES, 10 BANHEIROS, 
SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR AMPLA, COZINHA, 
LAVANDERIA, ÁREA GOUR-
MET, JACUZZI, ACADEMIA, 
SALÃO DE JOGOS, SAUNA, 

ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 
HOME THEATER. PISCINA 

COM DUAS CASCATAS, 
PEIXES ORNAMENTAIS, 

GARAGEM PARA 06 CAR-
ROS. TODOS OS AMBIENTES 
CLIMATIZADOS E COM SOM. 

R$ 20.000,00

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-

ÇO,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

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZI-
NHA E BANHEIRO, 01 VAGA
R$ 175.000,000 + R$ 313,00 
(CONDOMINIO) + R$ 54,00 

(IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZI-
NHA E BANHEIRO (MOBILIA-

DA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
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 AMBASSADOR 
– SA 00006 SALA COMER-
CIAL 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 (CON-
DOMINIO)

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

EXCELENTE GALPÃO
VITÓRIA MARTINI - GL 00042
 380 M² DE CONSTRUÇÃO, 5 
WC SENDO 01 ADAPTADO 
PARA CADEIRANTE, COZI-
NHA E AMPLO ESTACIONA-

MENTO R$ 6.000,00 

CAMPO BONITO - SL 00363
140 M² ,02 WC

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

BAIRRO PIMENTA - GL 00044
5.000 M², ESCRITÓRIO, RE-
FEITÓRIO, WC, VESTIÁRIO.

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

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

           
EXCELENTE GALPÃO

DISTRITO INDUSTRIAL JÓIA - 
GL 00000 R$ 3.500 + IPTU

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD. CIDADE  -  CA 03133

01 DORMITORIO, COZINHA , 
WC, 01 VAGA DE GARAGEM – 

CASA DE FUNDOS
R$ 450,00 

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132
02 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 CO-
BERTA

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

JARDIM SÃO FRANCISCO – 
CA 03135

02 DORMITORIOS SENDO UM 
SUITE, SALA, COZINHA, WC, 

02 VAGAS DE GARAGEM
R$ 1.400,00 + R$ 83,00 DE 

IPTU

PARQUE SÃO TOMAZ DE 
AQUINO – CA 03134

02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC ,  QUINTAL, 

GARAGEM
R$ 1.800,00 + IPTU R$ 75,00

JD. SÃO FRANCISCO – CC 
00090

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

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

ITAICI COND. VISTA VERDE – 
CC 00083

03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
COM SUITE, SALA, COZINHA 
AMERICANA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO, 03 VAGAS.
R$ 2.500,00 + R$ 214,00 (CON-
DOMINIO) + R$ 100,00 (IPTU)

ITAICI COND. VISTA VERDE 
– CC 00086 SOBRADO - 03 

DORMITÓRIOS COM SUITES, 
SALA, COZINHA, LAVABO, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 

CHURRASQUEIRA, PISCINA, 
ÁREA DE LAZER 

R$ 3.000,00 + R$ 214,00 (CON-
DOMINIO) + R$ 144,00 (IPTU)

 ITAICI COND. VISTA VERDE 
– CC 00086 SOBRADO COM 
SALA, LAVABO, COZINHA 
, LAVANDERIA, CHURRAS-
QUEIRA, PISCINA, BANHEI-
RO 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 DORMI-
TÓRIOS COM SUITES, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET, MOBILIADO, 03 VAGAS.
R$ 3.200,00 (IPTU INCLUSO)

ITAICI COND. MOSTEIRO – 
CA 03098 04 DORMITÓRIOS, 

03 SUITES, AMPLA SALA, 
COZINHA, 5 WC, CHURRAS-

QUEIRA, 04 VAGAS.
R$ 5.000,00 + R$ 465,00 (CON-
DOMINIO) + R$120,00 (IPTU)

VILA COSTA E SILVA – CA 
03099 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, WC, QUIN-
TAL, GARAGEM  R$ 800,00 + 

R$ 60,00 (IPTU)

CASA COMERCIAL+ SALÃO 
-CENTRO – CA 003121

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

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

CASA COMERCIAL-CENTRO 
CA03119 04 SALAS SENDO 
1 SUITE, RECEPÇÃO, CO-

ZINHA, AREA DE SERVIÇO, 
3 WC, 08 VAGAS DE GARA-

GEM.
R$ 2.500

CASA COMERCIAL- CEN-
TRO-CA02773 04 DORMITO-

RIOS SENDO (03 SUITES), 03 
SALAS,ESCRITORIO, RE-

CEPÇÃO, COPA, COZINHA, 
05 WC, QUINTAL ,  09 VAGAS 
GARAGEM. R$ 10.000,00  + R$ 

700,00 (IPTU)

LOCAÇÕES 
APARTAMENTOS

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

COZINHA, WC, 01 VAGA
R$ 2.200,00 + R$ 530,00 (CONDO-

MINIO) R$ 100,00 (IPTU)
CIDADE NOVA I – AP00942

03 DORMITÓRIOS, SALA 02 AM-
BIENTES, LAVABO, WC, GARA-
GEM. R$1.350,00 , CONDOMÍNIO 

R$ 140,00 + IPTU R$ 90,00

JARDIM DOS COLIBRIS   
EDIFICIO VITÓRIA REGIA – 
AP00943 02 DORMÍTORIOS, 

SALA, COZINHA, WC, GARA-
GEM  R$850,00

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 

1.000,00 + R$ 420,00 (CONDO-
MINIO) + R$ 122,00 (IPTU)



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

APARTAMENTOS

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

TERRENOS    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
  
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lo-
tes 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,sa-
la,coz,dispensa,casa de caseiro,churrasqueira,sana,-
mina d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água com 
20000 L.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 
-  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 
casa de 5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 
150m2,tanque de água,nascente com córrego,piscina 
3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo ou-
tro sitio de 46.000m².

AP00600 – APARTAMENTO – BOQUEIRÃO (PRAIA GRANDE) - 
02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 
para 01 carro. – Área Total - 110,00 M² - R$ 310.000,00

TR01066 – TERRENO – JD MORADA DO SOL – Terreno com 
área total de 360,00 MT². Estuda financiamento. - R$105.000,00

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

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

CA03875 – CASA – JD MORADA DO SOL - Casa com 2 dormitó-
rios, Sala, Cozinha, WC, 2 vagas - 110,00 M² construídos, 125,00 
M² útil - R$ 250.000,00

IMÓVEL COMERCIAL

 IC.12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO 
E CASA - 2dorms,sala,coz,WC,garagem para 5 carros. 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sa-
la,coz,wc,sem garagem
VL BRIZOLA – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
VL BRIZOLA – R$650,00 – dorm,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
CECAP – R$600,00 -  dorm,coz,wc
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm,sala,coz,wc,sem gara-
gem
CENTRO – R$770,00 -  2 dorms,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,gara-
gem.
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,lavanderia,quartinho nos fundos,garagem
JD.UMUARAMA – R$1200,00 - 2dorms (1st),sala,co-
z,wc,garagem
VL.SORIANO – R$1800,00 – 3dorms (1st com closet),-
sala,coz,2wc,lavanderia fechada,edícula com churras-
queira,garagem para 2 carros.
VL.MARIA HELENA – R$2300,00 – 3dorms ( 1st c/hi-
dro,ar condicionado e armário,sala de estar,sala de jan-
tar,coz c/a/e e cooktop,wc social c/box blindex,quartinho 
de despejo,área de churrasqueira,portão eletrônico,ga-
ragem para 2 carros,cerca elétrica.

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$900,00 – 2dorms,sala,-
coz,wc,1 vaga e garagem.
CIDADE NOVA - R$1000,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 
vaga de garagem
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de es-
tar e jantar,coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem 
coberta

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m²,3wc,estru-
tura para coz industrial,de esquina
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 interli-
gadas,cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,-
gabinete e pia
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC 
privativo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,esca-
das,serviço de limpeza,portaria virtual,monitoramento 
24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de gara-
ge,sacada,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, 
DEPOIS R$1980,00 – área de saúde já funcionando,piso 
porcelanato,ar-condicionado,pia,espaço para esteriliza-
ção,salas com wc privativo. Incluso : secretária,água,lu-
z,telefone,iptu. Fácil estacionamento.

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com 
quadra

CASAS

CA03892 – JD. DO VALLE II - 2 dormitórios, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia e garagem. R$225.000,00
CA03898 – VL. ALMEIDA - 3 dorms (1 suíte), WC, sala, 
coz. planejada, áre de luz c/ elevador externo, escritório, 
mezanino, jardim e garagem p/ 2 carros. R$550.000,00
CA03877 – JD. MOACYR ARRUDA – 2 dorms, suíte 
ampla, ar cond, sala 2 amb, cozinha c/ AE, área de serviço, 
churrasq c/ pia, prep. p/ aq. solar, portão eletrônico, cerca 
elétrica e garagem 4 carros sendo 2 cob. R$560.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios grandes (sendo 1 
suíte com hidro), sala de jantar com cozinha integrada, sala 
de estar, varanda ampla, vaga p/ 3 carros, cerca elétrica. 
Edícula com área de serviço grande, sala ampla, banheiro 
e 1 dormitório grande. R$650.000,00
CA03878 – VL. ALPES SUÍÇOS – 3 dormitórios (2 suítes) 
com ar condicionado, móveis planejados, sala e cozinha 
integradas, lavabo, piscina, quintal garagem para 3 carros 
e cerca elétrica. R$750.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada 
integradas, 4 dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 
4 vagas, pisc c/ cascata, churrasq e fogão a lenha e ar 
cond. R$880.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , cozinha 
americana planejada, espaço gourmet, lavabo, banheiro 
social e garagem coberta para 2 carros. Em fase de aca-
bamento. R$550.000,00
CA03466 – COND. JD. DOS AROMAS - 3 dorms (1 suíte), 
escritório, 3 salas, móveis planejados, lavabo, churrasq, 
forno de pizza, amplo quintal, 3 vagas e lazer completo. 
R$650.000,00
CA03703 – VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ – 3 dorms (1 
suíe), sala de TV, sala 2 amb, sala de jantar, escritório, 
lavabo, copa, coz. planejada, lavand, desp, 2 dorms 
c/ WC de empregada, piscina, churrasq, varanda, de-
pósito, garagem p/ 4 carros e área de lazer completa. 
R$1.200.000,00. Aceita casa ou terreno em Condomínio 
ou apartamento.

APARTAMENTOS

AP01357 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, 
coz, 1 vaga e port 24h. R$165.000,00
AP00695 – ED. TORRES DA LIBERDADE - 3 dorms (1 
suíte) c/ AE, sala, coz. c/ AE, lavand. c/ AE, 2 vagas e 
depósito c/ 3m². R$500.000,00. Aceita permuta.

TERRENOS

OPORTUNIDADE

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

TE01744 – COND. JD. DOS IMPÉRIOS – 225m². 
R$150.000,00
TE01568 – COND. JD. RES. VIENA – 250m². Condomínio 
com piscina adulto e infantil, salão de festas, play ground 
e campo. R$180.000,00
TE01749 – JD. CALIFÓRNIA – 260m². R$300.000,00.

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$600,00 + IPTU
CA03541 – VL. BRIZZOLA – 2 dorms, sala, coz e copa. 
R$900,00 + IPTU
CA02815 – CANDELÁRIA - 2 dorms, sala, cozinha (s/ 
garagem). R$1.000,00 isento de 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

CA03593 – JD. RENATA - 3 dorms (1 suíte c/ AE e hidro), 
sala, copa, coz. Planejada e gar. p/ vários carros. R$1.400,00 
+ IPTU
CA03885 – JD. ADRIANA – Sobrado: 4 dorms, sala, copa, 
coz. e 1 vaga. R$1.400,00 + IPTU
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.
AP0379 – RES. VANDO - 2 dorms, sala, coz. planejada e 1 
vaga. R$1.400,00 + IPTU + Cond.
AP0294 – ED. MARGARETH - 2 dorms, sala, coz e gar 
cob. R$1.300,00
AP01350 – RES. RES. VISTA VERDE - 3 dorms (1 suíte), 
sala 2 amb, coz. planejada e gar. R$1.350,00 + IPTU + Cond.
AP00895 – ED. SPAZIO ILLUMINARE - Mobiliado: 3 dorms 
(1 suíte), sala, coz. e garagem. 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

CA0328 – CASA – VILA FURLAN - Casa com 04 dormitórios sendo 
01 suíte no piso superior e 02 dormitórios + 01 suíte no piso inferior, 
banheiro social, sala, copa, cozinha, área de serviço, área gourmet 
com churrasqueira e garagem 04 vagas. + Salão comercial com 
70,00 m² (locado) A/T 340,00 m² A/C 370,00 m² - R$600.000,00 
(locação -R$2.300,00+IPTU)

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)

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

IMÓVEIS PARA VENDA 

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
98457-0730



B4 Imóveis

LINDO SOBRADO NO JARDIM VALÊNCIA. Sendo no pav superior: 03 dormitórios sendo um suíte com Closet, todos com sacada . No pav inferior:2 Salas /
Cozinha Americana, wc social ,Área de serviço e de churrasco , garagem com portão eletrônico p/02 autos.De R$480.000,00 por apenas:R$420.000,00

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

CASAS

CA00081- JD ESPLANADA - 3 Dorms, 1suíte, dem. dep. (casa Nova) . ......... 
........................................................................................................ R$ 650.000,00
CA00083 - JD REGINA - 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 amb. Edíc.  R$ 625.000,00 
CA00002 - CIDADE NOVA - Sobrado Comer. C/ 2 casas e 1 salão alugado  .. 
........................................................................................................ R$ 950.000,00
CA00095-JD. B. HORIZONTE - Térrea 3 dorms, 1 suíte, área gourmet, P.ele-
tr ..................................................................................................... R$ 430.000,00
CA00067-JD AMERICA – Precisa reforma, 03 dorms e demais dep. ............... 
........................................................................................................ R$ 390.000,00
CA00084-JD OLINDA – Sobrado 03 dorms, 1 suite, dem dep. Fino acbto.  ..... 
........................................................................................................ R$ 430.000,00
CA00087-VILLAGIO MILIONI (Salto) 3 dorms 1 Suite, 2 vagas .R$ 360.000,00
CA00090-JD BOM PRINCIPIO 03 dorms 1 suite + dep  .......... R$ 420.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00027- VILAGGIO DI ITAICI- 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 amb, coz planej, a/s 
c/ churrasq. e pia. Aq solar.  Área de lazer.  .............................. R$ 480.0000,00
CA00091-PARK REAL-3 Dorms, 1 suíte Novíssima. . ............. R$ 430.000,00
CA00088-MARIA DULCE -03 Dorms, 1 suite, sala ampla, área gourmet, linda 
........................................................................................................ R$ 900.000,00
CA00064-MARIA DULCE -03 Suítes 1master, pisc, cascata, sala 3 amb, a/s, 
área gour, coz americana  ............................................................ R$ 920.000,00
CA00028-JD DOS IMPÉRIOS- Nova c/ 3 dorms, 1 suíte, sala ampla, wc so-
cial, coz a/s, gar p| 2  carros coberta . Excelente imóvel.  ........ . R$ 390.000,00
CA 00072-PARK REAL-03 Dorms, 1 suíte + dep. Novíssima .  R$ 435.000,00

APARTAMENTO

AP00009-GIOVANNA -3 Dorms, 1 suite c/a/e, sala 3 amb., cozinha, a/s, 
desp.,2 vagas . .............................................................................. R$ 850.000,00
AP00017-SOHO- 3 Dorms, 1 sute, sala 2 amb. a/s, lavand. 02 vagas  ............. 
........................................................................................................ R$ 430.000,00
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE -e ótima local. C/ 02 dorms, sala, . ........ 
........................................................................................................ R$ 260.000,00
AP00020-CLAUDIA - 2 Dorms, sala coz, lavand. e wc social.Excel. local. ....... 
........................................................................................................ R$ 280.000,00
AP00024-EDIF. MAJESTIC -3 Suítes  amplas, sala,área gourmet.Linda área 
de lazer .......................................................................................... R$ 970.000,00

CHÁCARAS

CH00016-PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts de ter com const., casa com 4 
dorms ................................................................................................R$ 320.000,0
CH00011-RECANTO DAS FLORES- Linda chácara com área de lazer comp., 
churrasq., lago com peixe, gramada e cerc . excel  ................... R$ 720.000,00                                                 
CH00012-MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m. ............ R$ 500.000,00 
CH00022-CHACARAS ALVORADA- Casa com 2 dorms, sala, coz., wc  e 
garag. Área de lazer com churrasq., forno de pizza e piscina. Poço caip, água 
enc e esg ....................................................................................... R$ 450.000,00
CH00019-JD ALDROVANDIA-  1000 mts c/ peq. casa, poço art, cercada.  ..... 
........................................................................................................ R$ 240.000,00
CH00024-MOSTEIRO DE ITAICI- Fundos p o lago,c/casa sede, casa de ca-
seiro, lindíssima chácara c/  conforto.  ...................................... R$ 2.750.000,00

TERRENOS

TE00021-JD PIEMONTE - 300 metros -.  .................................. R$ 160.000,00
TE00055-JD. EUROPA  375 metros -.  ....................................... R$ 200.000,00
TE00016-HELVETIA PARK- 490 metros -  ................................ R$ 539.000,00
TE00067-JD MANTOVA 241 metros - . ...................................... R$ 160.000,00
TE00014-SANTA CLARA- 450 metros -.  .................................. R$ 390.000,00
TE00013-CAROLINE- 125 metros -.  ............................................R$ 82.000,00
TE00046-ESPLANADA I- 300 metros - ..................................... R$ 245.000,00 
TE00065-CIDADE NOVA- 800,00 m² total -.   ......................... R$ 1.500.000,00
TE00056-CENTRO – 412 metros  comercial -   .......................... R$950.000,00    

TE00081-TERRRAS DE ITAICI  1000 metros -  ....................... R$ 295.000,00
TE00037-QUINTAS DA TERRACOTA -1808 metros -  ........... R$ 542.400,00
TE00080-PORTAL DOS IPES- Comercial 500 metros –  ...... R$ 375.000,00

LOCAÇÃO

CASAS

CA00046-JD ESPLANADA -3 Dorms, 1 suíte c/ closet, sala 2 amb, coz des-
pensa, a/s, área gour , dep emp, c/ a/e  box nos wcs. Gar  4 carros, sendo 2 
cob. Exc. local.  .......................................................................R$ 3800,00 + Iptu.

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00046- VISTA VERDE- 3 Dorms, 1 suíte c/ closet , e a/e, sala 2 amb, coz 
amer planej , fogão,  e ar condic. Garag 2 carros 1 cob. Casa nova.  ................ 
....................................................................................R$ 2800,00 +Cond. +IPTU 
CA00004-JD ESPLENDOR - Sobrado c/ 5 suítes, sala 2 amb, escritório, pisci-
na e 4 vagas  ......................................................................................R$ 8.600,00 
CA00018-PARADISO- 3 Suítes  1 máster sala 3 amb., lavabo, escrit. e cozi-
nha,  c/ móveis planej, area gourmet comp, pisc.e jardim.  ................................. 
..................................................................................R$ 5.000,00 + COND+IPTU
CA00075-JD DOS AROMAS- 03 Dorms 1 suite c/ sac 04 vagas. ..................... 
..................................................................................R$ 3.000,00+ COND.+IPTU

CHÁCARAS

CH00015 - ALTOS DA BELA VISTA- 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 amb., coz, lav, 
com planej. Salão c/ churraq. Avarandada. ............. .R$ 3000,00 + Iptu+cond.

APARTAMENTO 

AP00001 - LÊ CHATEAU FRONTENAC- 3 Suítes, sala 2 amb, coz, wc so-
cial,.piso porcel, 2 vagas, 118 metros  ....................R$ 2.800,00+IPTU+COND.
AP00010-EDIF. MARAGOGI-3 Dorms, 1 suite, 2wcs, sala 2 amb, coz e la-
vand,  aq gás. e 1 vaga ..............................................R$ 1700,00 + COM+IPTU

SALAO 

SL0001-AV.VISC.DE INDIATUBA -500 MTS .R$ 6000,00-PISO SUPERIOR.
SL0002-AV.VISC.DE INDAIATUBA -500 MTS  ........................................  
.................................................................R$ 15.000,00-PISO INFERIOR.
SL0003-AV.VISC. DE INDAIATUBA -500 MTS   ..........................R$ 15.000,00 
SL0004-CENTRO-Rua de Julho  .....................................................R$ 1.300,00
AP0000- EDIF. GIOVANA-Exec. local, com 3 dorms, 1 suíte, c/ a/e, sala 3 
amb, coz, a/s, desp. 2 vagas+COND+IPTU ....................................R$ 1.800,00
AP00011-TORRE DE MÁLAGA – Cobert. duplex 03 dorms, 1 suÍte , sala c/ 
var  wc c/ hidro , coz amer, chur, var. gourm, s festas, 02 vagas. . ...................... 
..................................................................R$ 3400,00 ( Incluso IPTU e COND.) 
AP00020-EDIFICIO CLAUDIA - 02 Dorms, sala coz, lavanderia e wc social. .  
....................................................................................R$1500,00 + COND+IPTU
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms, sala, coz, wc, e lav. . .......... 
...................................................................................R$1.300,00 + COND+IPTU

CHÁCARAS EM CONDOMÍNIO

CH00008-RECANTO DAS FLORES- 4 Suítes, 2 salas, 5 wcs, 4 vagas,  
casa de música, casa de hospedes com 02 dorms , piscina, churrasq, 
gramada com pomar e cercada.  .R$ 3.000,00 + IPTU+ COND.

GALPÕES 

GL-0020- DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA- Pav. térreo  349 m. Mez 53.9 
m.  Recepção, refeit., e coz,escrit.,estcion. Pé dir 8 m.  ....R$ 5.000,00 + IPTU.
GL-00005-CALDEIRA A|T 3000 – A|C 2000 –  ................................................... 
......................................R$ 34.000,00 + COND R$ 2.800,00+IPTU R$1.300,00
GL-00005-AMERICAN PARK – A|T 6839.68 – A|C 4442.00 ............................. 
............................................................................................... R$ 62.000,00+IPTU
GL-00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 117m-.  ........................ 
..................................................................................................R$ 6.800,00+IPTU
GL- 00009-VITORIA MARTINI -  A/T 1000 – A/C 700-  ....R$ 10.000,00+IPTU
GL-00018-RECREIO CAMP. JÓIA- Área fabril, escritório e estacionamento. .  
................................................................................................R$ 5.000,00+ IPTU.  

VENDAS
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica

Som e iluminação

Produtos Naturais

Tecnologia digital e internet

Reparos e reformas

Placas p/ túmulos Pousadas

Psicóloga



B10 Serviços / Utilidades

INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos EletricistaDentistaDecoração

MecânicaJóiasFarmácias
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AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para tra-
balhar em empresa na cidade de Elias 
Fausto. Experiência na função. Residir 
em Elias Fausto.

AUXILIAR COMERCIAL – Para trabalhar 
em empresa do Ramo de Instrumenta-
ção. Técnico em Mecânica, Mecatrônica 
ou Automação Industrial. Residir em 
Indaiatuba. Experiência na área admi-
nistrativa e comercial.

ANALISTA DE PCP – Experiência 
na função. Conhecimento no sistema 
TOTVUS Microsiga Protheus. Superior 
completo.

ESTÁGIO EM LOGÍSTICA – Residir em 
Indaiatuba.

JARDINEIRO – Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.

MANDRILHADOR – Experiência na 
função.

MECÃNICO DE MANUTENÇÃO – Ex-
periência em manutenção de máquinas 
de usinagem. 

MONTADOR DE MÓVEIS – Experiência 
na função e em leitura de projetos. En-
sino médio completo. CNH categoria B. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

MONTADOR DE MÁQUINAS – Ex-
periência em montagem de conjuntos 
mecânicos, hidráulicos e pneumáticos. 
Conhecimentos em metrologia, leitura 
e interpretação de desenhos técnicos 
mecânicos, em bombas e válvulas, e 
atuador elétrico. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

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

PROGRAMADOR DE MAQUINAS CNC 
– Desenvolver dispositivos de fixação. 
Elaborar desenhos 2D e 3D. Elaborar 
e corrigir programas CNC. Programar e 
operar Torno CNC e centro de usinagem, 
três e quatro eixos. Metrologia. Coman-
dos Misubishi, Fanuc e Siemens. Softwa-
re CAM . Residir em Indaiatuba ou Salto. 

SOLDADOR – Experiência em Solda 
TIG, MIG e Eletrodo. Já ter trabalhado 
com chapa fina de aço Inox. Residir em 
Indaiatuba.

TÉCNICO ELETROMECÂNICO – Co-
nhecimentos em Leitura e interpretação 
de desenhos e diagramas elétricos e 
mecânicos. Hidráulica e pneumática. 
Eletricidade e lubrificação. Pacote Office. 
Conhecimentos em aplicação de CLP.

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

Atendente de lanchonete

Atendente de pedágio

Auxiliar administrativo( PCD)

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de enfermagem

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção(Masculi-
na serv. Pesado)

Chefe de serviço de limpeza

Cozinheiro

Eletricista

Empacotador a mão(PCD)

Encanador

Enfermeiro

Fiscal de loja

Fisioterapeuta geral

Fonoaudiólogo geral

Mecânico de manutenção de empilha-
deiras

Mecânico de refrigeração

Montador de estruturas metálicas

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão-guincho pesa-
do com munk

Oficial de serviços gerais na manuten-
ção de edificações

Oficial de serviços gerais na manuten-
ção de edificações(PCD)

Operador de caixa

Operador de pá carregadeira

Operador de prensa

Operador de tesoura mecânica e 
máquina de corte, no acabamento de 

chapas e metais

Operador de zincagem

Pedreiro

Pintor industrial

Pizzaiolo

Repositor de mercadorias

Serrador de mármore

Serralheiro Industrial

Soldador

Supervisor de produção na mineração

Supervisor de vendas de serviços

Técnico de enfermagem

Técnico em manutenção de equipa-
mentos de informática

Torneiro mecânico

Vendedor 

Vendedor (PCD)

Vigilante

EMPREGOS



B14Classificados

classificados

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 Jar-
dim Oliveira Camar-
go - 5 comôdos sala, 
cozinha, 3 dormitórios, 
2 banheiros e entrada 
para carro. Aceito fi-
nanciamento 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 dormitórios 
(1 suíte), escritório, sala 3 
ambientes, lavabo, chur-
rasqueira, forno de pizza, 
amplo quintal, garagem 
para 3 carros e área de la-
zer. R$3.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Casa Jardim Aquários 
- Casa nova c/ 3 dorms, 
sendo uma suíte, wc so-
cial, cozinha, área de 
serviço, garagem coberta 
para dois autos, piso por-
celanato. R$ 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 chur-
rasqueira e forno de piz-
za.  A/T300m A/C 180m. 
R$ 720.000,00. F.:(19) 
99115-8368
Vende-se uma casa 
dois quartos, sala, cozi-
nha, 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
Vendo / Troco - Casa 
com 3 dormitórios sendo 
3 suítes, garagem para 
3 carros, área de lazer. 
Troco por 2 casas cons-
truídas no mesmo terre-
no. Valor R$700.000,00 
Aceito propostas. F.: 
(19)99250-3154 Direto 
com proprietário.
Oportunidade! Vende-
-se 2 casas em mesmo 
terreno Vila Costa e 
Silva - com A.T. 222m² 
e A.C. 165m². Valor 
R$ 390.000,00. F.:(19) 
99714-4113 / (19) 3875-
4550
Vende-se, casa térrea - 
2 quartos, sala, cozinha 
e área de churrasqueira! 
Valor de R$ 350.000,00. 
Aceita se troca casa mes-
mo valor em Indaiatuba. 
Contatos (11)  9.9467-
1115 falar com Silene ou 
(19) 3458-1172.

 
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 servi-
ço e garagem 02 vagas. 
Ótimo acabamento. - 
R$1.350,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 03 
dorm., sendo 02 com 
sacada, sala para 02 
ambientes, copa/coz. 
com balcão planejado, 
02 WC, 02 lavanderias 
(sendo 01 no piso su-
perior), churrasqueira 
e garagem 02 vagas 
com portão eletrônico. 
- R$1.400,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, 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 chácara 
do trevo R$370 mil - 
(19) 98254-7703 CRECI 
74.092 
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo apt no Centro 
com 2 dorm. + 1 suíte, 
todos os cômodos com 
armário, garagem p/ 2 
carros e cozinha plane-
jada. (19) 99697- 6698
Vendo Apartamento 
Ed. Torres da Liber-
dade – 3 dormitórios 
(1 suíte), WC social, 
sala, cozinha, lavande-
ria, 2 vagas de gara-
gem e home box no sub 
solo. Aceita permuta. 
R$500.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vende - se Apartamen-
to Cocais II - 2 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 1 
vaga de garagem cober-
ta. R$200.000,00. Fone: 
(19) 99194-0145
Oportunidade Apar-
tamento Jd. Tropical 
– 2 dormitórios sendo 1 
suíte, sala 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145

Apartamento Sala 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 What-
sApp

 
Vendo ou Alugo apar-
tamento no condomí-
nio Bosque dos Indaiás 
- com 2 dormitórios, sala 
em L, garagem coberta. 
Valor R$190.000,00. F.: 
99416-9250
Aluga-se apartamento 
Solar dos Girassois 
- 2 dormitório, sala, cozi-
nha, 1 banheiro, 1 vaga 
para carro. Valor: R$ 
800,00 F.: (19) 99714-
4113 / (19) 3875-4550
Alugo Apto. Aclima-
ção em São Paulo - 
4 dormitórios, móveis 
planejados em todos os 
comôdos, 2 vagas na 
garagem, 160m². Va-
lor R$3.500,00 + IPTU 
e condomínio. Tratar 
com F.: (11) 99608-1500 
João.

 
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, cozinha, 

dispensa, logo com 
peixes. A/T500m A/C 
200m² R$ 700.000,00. 
F.: 19 99115-8368
Parque das Bandei-
ras - Chácara de 1000 
metros casa c/4 dorms, 
2 suítes. Em construção. 
Valor R$ 320.000,00. F.: 
(19) 97423-3079
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 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, 
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 Terracota. Plano 
boa localização 1808m² 
R$ 542.400,00. F.: (19) 
99115-8368
Terreno Cardeal - 
125m²  R$ 82.000,00 
F.: (19) 997423-0379
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 terreno na 
Vila Suiça - Todo mura-
do 12 X 25 metros. Valor 
R$235.000,00. Tratar 
com proprietário F.: (19) 
98324-3243
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Vende-se padaria no 
centro F.: (19) 3835-
4071
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 cons-
truídos. Cozinha, me-
zanino, 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 
instalada e funcio-
nando ( vendo também 
somente as máquinas) 
F.: (19) 97423-3123

 
Vendo  TV PHILCO 
32” Led Slim. Valor 
R$800,00 á vista. Tra-
tar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500
Cursos  de cabelei-
reiro, manicure, ma-
quiagem, depilação e 
barbearia.Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498

Cursos de cuidador 
de idoso, atendente de 
farmácia, informática, 
rotinas administrativas 
e logística. Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
V e n d o  e s c r i v a n i -
nha nova sem uso 
R$150,00.  F. :  (19) 
3 8 7 5 - 4 7 3 7  /  ( 1 9 ) 
99380-5379
Vendo Rack novo 2,0 
metro R$150,00.F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo cokpit com vo-
lante. R$1300. Tratar 
com Guilherme (19) 
99712-1426
Vendo Mesa de 8 luga-
res 2 metros de compri-
mento por 1 de largura. 
F.: (19) 99292-6972
Vendo Guarda rou-
pa em Bom estado 
cor: Marfim 4 gave-
tas e 4 portas  Va-
lor: R$190,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo Prensa Cami-
seta/caneca - Prensa 
plana 30x42 para subli-
mação de camisetas, 
almofadas, mouse pad, 
azulejo, mais Prensa 
para Canecas. R$ 900. 

F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço 
americano com col-
chão, jogo de lençol, 
mosquiteiro. R$ 200.F.: 
(19)98125-2939
Vendo 30 Penas de 
pavão verde R$200,00 
F.: (19) 98174-5270
Vendo Mobilete motor 
75 Caloi cor: Azul Fer-
rari F.:(19) 3875-7624
Vendo Maquina de 
costura Singer zig zag 
aceito cartão R$300,00 
F.: (19) 98174-5270
Vende-se Dvds raros, 
seriados, desenhos, 
entre outros Fone: 
(19)99193-2917 Wha-
tasApp

1.ZELIA STOCCO MAR-
TINS com 84 anos , Era 
Viúvo(a) de SALVIO 
ANTONIO MARTINS 
sendo filho(a) de ANGE-
LO STOCCO e ITALIA 
STOCCO.deixa filho(s): 
ELISANGELA 44, MAR-
CIA 57, Falecido em: 
04/06/2019, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 05/06/2019. 

2. NORMA RISK com 
92 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de 
SALIM RISK e SULI-
DEIA RISK. NÃO DEIXA 
FILHOS . Falecido em: 
04/06/2019, e sepulta-
do(a) no CEMITERIO DA 
PAZ -SÃO PAULO-SP 
aos 05/06/2019. 

3. ALCIDES PINTO DE 
MORAES com 72 anos , 
Era Separado(a) de MA-
RIA JOSE MATOS DOS 
ANJOS sendo filho(a) de 
SALVADOR PINTO DE 
MORAES e JOANA MA-
RIA DE MORAES.deixa 
filho(s): MARCELO 49, KA-
TIA 48, KELLY 46, MAURO 
45, KAREN 37, KARINA 
35, MARCIO 30, Falecido 
em: 04/06/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 05/06/2019. 

4. NEUSA LOPES SAR-
NO com 77 anos , Era 
Viúvo(a) de SALVADOR 
SARNO sendo filho(a) 
de FRANCISCO LOPES 
e ARMELINDA MENOS-
SI LOPES.deixa filho(s): 
TANIA 51, DENISE 54, 
Falecido em: 05/06/2019, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
05/06/2019. 

NOTAS DE FALECIMENTO
5. JOÃO BATISTA MAR-
QUES com 82 anos , Era 
Viúvo(a) de ANGELINA 
GONÇALVES MARQUES 
sendo filho(a) de MATEUS 
MARQUES e GREGORIA 
RIBEIRO.deixa filho(s): 
VERA, TEREZINHA, 
DONIZETE, CICERO, 
APARECIDO, SIVAL, 
ROGERIO (MAIORES) 
DIOVANI (FAL), Falecido 
em: 06/06/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 07/06/2019. 

6. ANDRÉ JOSE BAR-
RANCO com 74 anos , Ca-
sado (a) com GENY INES 
BARRANCO sendo filho(a) 
de ANDRES BARRANCO 
TIRADO e MARIA EBU-
GLIANI TIRADO.deixa fi-
lho(s): VARLEI 52, Falecido 
em: 06/06/2019, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 07/06/2019. 

7. MARIA DA COSTA AL-
MEIDA com 89 anos , Era 
Viúvo(a) de BENEDITO DE 
ALMEIDA sendo filho(a) 
de FRANCISCO BATISTA 
DA COSTA e IZABEL  JA-
CINTA NOGUEIRA.deixa 
filho(s): TEREZA 73, NEI-
DE 61, CELIA 67, AURO 
59, ANA 63,MAURO ( FA-
LECIDO ), Falecido em: 
06/06/2019, e sepultado(a) 
no CEMITERIO MUNICI-
PAL DE SALTO GRANDE-
-SP aos 07/06/2019. 

8. ANTONELLA MARTINS 
ROMANO com 0 anos 
. sendo filho(a) de MA-
THEUS KIEFER OLIVEIRA 
ROMANO e KATIA VIRGI-
NIA MARTINS ROMANO. 
Falecido em: 06/06/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
07/06/2019. 

9. ANGELINA SILVERIO 
ZANELLA com 94 anos 
, Era Viúvo(a) de JOÃO 
ZANELLA sendo filho(a) 
de HUMBERTO SILVERIO 
e MARIA VALPADA.dei-
xa filho(s): ROSA, JOÃO, 
MARCOS, SILVANA (TO-
DOS MAIORES ), Falecido 
em: 07/06/2019, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
07/06/2019. 

10. BRUNA DANIELY PA-
RIZOTTO TOMASETTO 
com 33 anos , Casado (a) 
com JONAS ALEXAN-
DRE TOMASETTO sendo 
filho(a) de EDSON MAR-
COS PARIZOTTO e LUZIA 
LIPPA PARIZOTTO.deixa 
filho(s): SOPHIA 4, Faleci-
do em: 07/06/2019, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 08/06/2019. 

11. ROMARIO TOMA-
ZELLI com 71 anos , 
Era Viúvo(a) de FRAN-
CISCA CRAVO TOMA-
ZELLI sendo filho(a) de 
ROBERTO TOMAZELLI 
e FIDELMA MAIOLLO 
TOMAZELLI.deixa filho(s): 
JOSIANE 39,Falecido em: 
07/06/2019, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/06/2019. 

12. MARIO BATISTA DE 
SOUZA com 67 anos , 
Casado (a) com ELENI-
CE SANCHES MUNIZ DE 
SOUZA sendo filho(a) JO-
ANA BATISTA DE SOUZA.
deixa filho(s): DAVIS 42 
,BRUNO 38 ,THAIS 27, 
Falecido em: 08/06/2019, 
e sepultado(a) no MUNI-
CIPAL JUQUIA SP aos 
09/06/2019. 

13. DIONISIO EDUARDO 
DALBO com 57 anos , Era 

Solteiro(a) sendo filho(a) 
de DIONISIO DALBO e 
ELZA PINHEIRO DALBO.
Não deixa filhos., Falecido 
em: 08/06/2019, e sepulta-
do(a) no  aos 09/06/2019. 

14. APARECIDA AUXI-
LIADORA PENTEADO 
com 61 anos , Era Sepa-
rado(a) de GILBERTO DO-
MINGUES DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de LUIZ RO-
DRIGUES PENTEADO e 
ANTONIA MEDRANO RO-
DRIGUES PENTEADO.
deixa filho(s): KATIA  42, 
CLAYTON  35, Falecido 
em: 08/06/2019, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 09/06/2019. 

15. EDINA LOPES DAN-
TAS com 87 anos , Era 
Viúvo(a) de VENANCIO 
PEREIRA DANTAS sendo 
filho(a) de JOSE MIGUEL 
JOCUNDO LOPES e AU-
RORA JOCUNDO LOPES.
deixa filho(s): EDNA 60, 
VENANCIO 59, EDMUN-
DO 57, PAULO 53, Fa-
lecido em: 08/06/2019, e 
sepultado(a) no CEMITE-
RIO FLAMBOYANT CAM-
PINAS SP aos 09/06/2019. 

16. NILTON JOSÉ DA 
SILVA com 45 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ALCEU JOSE DA SILVA 
e JOVINA ANA DOS SAN-
TOS. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 09/06/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
09/06/2019. 

17. MARLENE CONCEI-
ÇÃO DA SILVA com 78 
anos , Era Viúvo(a) de 
JOSE ERASMO DA SIL-
VA sendo filho(a) de BE-
NEDITO CLAUDIO DE 

LIMA e BENEDITA DA 
CONCEIÇÃO DE LIMA.
deixa filho(s): MARCELO 
50, MARCIA 55, Falecido 
em: 09/06/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 09/06/2019. 

18. MARIA APARECIDA 
DE ARAUJO CASTRO 
com 86 anos , Era Viúvo(a) 
de BENEDITO PINTO DE 
SOUSA CASTRO sendo 
filho(a) de PEDRO FRAN-
CISCO DE ARAUJO e AN-
TONIA DA SILVA PINTO.
deixa filho(s): RUBENS, 
RUTE, RUI, LUIZ, MARIO, 
MARINA, MARIZA, ELAI-
NE ( TODOS MAIORES ), 
Falecido em: 09/06/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
10/06/2019. 

19. ESTER RACY CAR-
LOS com 102 anos , Era 
Viúvo(a) de DAVID DA 
SILVEIRA CARLOS sendo 
filho(a) de FELICIO SALO-
MÃO RACY e AURORA 
SOARES PEDROSO.Dei-
xa Filho (s):PERICLES 79. 
Falecido em: 09/06/2019, e 
sepultado(a) no CREMAT.

MUNICIPAL DE CAMPI-
NAS SP aos 10/06/2019. 

20. AUREA MARIA DOS 
SANTOS PINTO com 62 
anos , Casado (a) com JO-
ABE CANTUARIO PINTO 
sendo filho(a) de ANGE-
LO JOSE DOS SANTOS 
e ADALGISA MARIA DOS 
SANTOS.deixa filho(s): 
ADILSON 43, ANDRE 41, 
ANDERSON 34, Falecido 
em: 09/06/2019, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 10/06/2019. 

21. DALILA PRONESTINO 
com 93 anos , Era Divor-
ciado(a) de OSVALDO DI-
VINO DIAS sendo filho(a) 
de JOÃO BAPTISTA PRO-
NESTINO e ROSA FER-
RARI.deixa filho(s): GENA-
DIR 69, VERA 71.Falecido 
em: 09/06/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 10/06/2019. 

22. MARIA APARECIDA 
JOAQUIM com 56 anos , 
Era Divorciado(a) de NIL-
TON CELESTINO sendo 
filho(a) de MANOEL JOA-
QUIM e TEREZA POÇAS 

JOAQUIM.deixa filho(s): 
ALINE 27, LEANDRO 34, 
CRISTIANO 39.Falecido 
em: 09/06/2019, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 10/06/2019. 

23. JOÃO ALVES DE 
SOUSA com 83 anos , 
Casado (a) com ANTONIA 
MOURA DE SOUSA sendo 
filho(a) de MANOEL AL-
VES DE LIMA e JOSEFA 
GRANGEIRA DE SOUSA.
deixa filho(s): VALDONI, 
LUIS, MANOEL, ANTO-
NIO, LUCILAINE ( MAIO-
RES )FRANCISCO ( FAL 
), Falecido em: 10/06/2019, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
11/06/2019. 

24. MAURICIO MATTIU-
ZZO com 98 anos , Era 
Viúvo(a) de OLINDA DO-
ROTHEA STECLER MAT-
TIUZZO sendo filho(a) de 
MAXIMO MATTIUZZO e 
ROSA GOLFETTO.deixa 
filho(s): JESUINO 70 JOSE 
ALVARO 66 ANTONIO 64, 
Falecido em: 10/06/2019, 
e sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 11/06/2019. 

25. PEDRO TORRANO 
com 89 anos , Casa-
do (a) com JOVITA DO 
VALLE TORRANO sen-
do filho(a) de GALILEO 
TORRANO e AUDELIA 
LOUSACO TORRANO.
deixa filho(s): PEDRO 
PAULO, JOVITA ,SAN-
DRA ,PEDRO LUIZ 
- MAIORES, Falecido 
em: 10/06/2019, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 11/06/2019. 

26. ANA ROSA MOREI-
RA DA MATA com 89 
anos , Casado (a) com 
ERMIRIO FERREIRA DA 
MATA sendo filho(a) de 
MANOEL PEDRO PE-
REIRA e VITALINA MO-
REIRA DOS SANTOS.
deixa filho(s): MARIA 69, 
NEUSA 67, ISABEL 59, 
ANTONIO 65, MARIA 
ADENICE 53, VALDI-
VA 51,JOSE (FALEC), 
NILTON (FALEC), Fa-
lecido em: 11/06/2019, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
11/06/2019.

Vende-se Bacia de ba-
nheiro branca para por 
caixa R$20,00 Fone: 
(19)99193-2917 Wha-
tasApp
Vende-se uma camera 
Teck-Pick nova sem 
uso na caixa, grava, 
filma, e serve como 
web-cam R$300,00  
Fone: (19)99193-2917 
WhatasApp

 
Vende-se Idea 1.8 Ad-
venture Ano: 2015 Cor: 
Branco Km: 37.700 
Único dono. Falar com 
Zeca Cel: (19) 99889-
8368 WhatsApp

Vende-se Cobalt 1.8 
LTZ Automatico mo-
delo: 2014 IPVA pago. 
Va lor  R$38.500,00 
com NF de fabrica, 
única dona F.: (19) 
99714-4113  /  (19 ) 
3875-4550

 
Ofereço-me  como 
consertos de maquina 
de costura industrial 
(Máquina reta duas 
agulhas, travete, ga-
loneira e interlock) F.: 
(19) 99212-1731 
Ofereço-me como Re-
visão Manutenção e 
instalação: Alarmes - 
cerca elétrica ponteiro 

e portas eletronicas 
- cameras acesso re-
moto. Elétrica, PABX, 
interfonia predial, re-
sidencial, comercio, 
condomínio F. : (19) 
991932917
Ofereço-me  como 
prestador de servi-

ços de pedreiro, en-
canador,  eletr ic ista 
e jardineiro. F.: (19) 
99776-6841
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos F.: 
(19) 3875-7624
Ofereço-me para ins-
talação, manutenção, 

revisão preventida e 
corretiva de alarmes, 
cameras cftv, cerca 
e le t r ica,  por te i ro  e 
video porteiro entre 
outros. Preços pro-
mocionais Indaiatuba 
e região. Faça um or-
çamento sem com-
promisso  Fone: (19) 
99193-2917 WhatsApp
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