
Jogo das Estrelas reúne 
craques no próximo dia 30

Segurança lança Cidade Mais Segura

A Secretaria de Segurança Pública de Indaiatuba deu início este mês a um plano de ação denominado Cidade Mais Segura que visa 
garantir maior proximidade na relação entre Guarda Civil e comunidade.

ELIANDRO FIGUEIRA PMI
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Emenda parlamentar libera R$ 1 mi para Haoc

No próximo dia 30 o ex meia da seleção portuguesa Deco realiza mais uma 
edição do Jogo da Estrelas. A partida começa às 12 horas no estádio do Primavera.
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Vinte candidatas dis-
putam dez vagas na final 
do Concurso Rainha Faici 
2019 na próxima terça, 25 
de junho na Sala Acrísio 
de Camargo, no Ciaei.

A Fundação Pró-
Memória de Indaiatuba in-
forma que a partir do dia 24 
de junho o Museu do Casarão 
Pau Preto e o Bosque do 
Casarão terão novo horário 
de funcionamento.

A Gibim Segurança Eletrônica está 
desde 2003 no mercado e é comanda 
pelos irmãos Rodrigo e Murilo Gibim 
que prezam pela qualidade dos serviços 
oferecidos pela empresa.

Por volta das 5h45 da sexta-feira 
(14) um grave acidente foi registrado 
na Rodovia Santos Dumont, no km 48, 
sentido Salto. O trânsito ficou parado 
por toda a parte da manhã.

A oitava edição da 
Caminhada pelos Bons Tra-
tos aos Animais acontece 
no próximo domingo, 23 
de junho, com o objetivo de 
sensibilizar a sociedade sobre 
a causa dos animais.

O prazo para que jovens 
que completam 18 anos até o 
dia 31 de dezembro de 2019 
se encerra no dia 28 deste mês. 
Em Indaiatuba o alistamento 
ocorre na Junta Militar.

Ciaei recebe 
semifinal do 
Rainha Faici

Casarão 
funcionará em 
novo horário 

Gibim referência em 
segurança

Acidente deixa duas 
pessoas mortas

Caminhada 
chega à sua 
oitava edição

Prazo para 
alistamento 
encerra dia 28

CONCURSO

MUDANÇA

ESPECIAL TRAGÉDIA

ANIMAIS

MILITAR

P. A12

P. A4

P. A9 P. A10

P. A6

P. A4

P. A5

FABIO ALEXANDRE



Editorial
Cidade mais segura

Artigo

O problema da segurança pública é o grande desa-
fio da sociedade brasileira, o estado de calamidade é 
a sensação que melhor define o sentimento de nossa 
população.

A sensação das pessoas de bem estarem presa 
é mencionado pela maioria, afinal temos medo de 
deixar a porta de nossas casas aberta, de sair com 
o carro da garagem e de até mesmo ir em um local 
movimentado, pois atualmente ser assaltado não tem 
hora e nem lugar.

E pensando nisso a Administração Municipal deu 
início este mês a ação “Cidade Mais Segura” que en-
volve as Operações Folha de pagamento, Via Estreita, 
Sossego nas Ruas, Viver e Cerol e ainda a população 
conta com a intensificação da presença da Guarda 
Civil no município.

As ações foram planejadas para aproximar a 
relação da Corporação com a comunidade e trazer 
mais segurança e tranquilidades para os moradores 
de Indaiatuba.

A avaliação publicada pelo Ipea colocou o muníci-
pio, no último ano, entre as 10 cidades mais seguras do 
país e isso se deve ao conjunto de forças e o trabalho 
conjunto da Guarda Civil, tecnologia e Polícia Civil. 

Porém, mesmo com o reconhecimento 
As ações das forças de segurança são fundamentais 

no combate a criminalidade, e pode ficar ainda mais 
eficaz com a participação da sociedade.  É importante 
a população estar atento aos problemas de segurança 
encontrados nos bairros do município. Aliás, ainda 
não se é possível, no mundo, colocar uma viatura 
em cada bairro. Então o resultado dessa união é o 
desenvolvimento de ações, cada vez mais eficazes no 
combate a violência.  

Filarmônica Jovem de Boston faz 
apresentação única no sábado

Governo de São Paulo expande 
“Corujão” para a região de Piracicaba

A Orquestra Filarmônica Jovem de Boston 
faz apresentação única na cidade, no próx-
imo sábado, 22, às 20h, no Teatro Castro 
Mendes. O concerto, comemorativo aos 40 
anos da EPTV, tem apoio da Secretaria de 
Cultura de Campinas.  Integrada por 120 
jovens entusiastas e talentosos músicos, 
com idades entre 12 a 21 anos, a Jovem de 
Boston terá como regente o maestro Benja-
min Zander, e solo da pianista Anna Fedorova

Semelhante ao que já vem acontecendo em 
Piracicaba na rede pública de saúde com os 
mutirões realizados aos sábados, para os 

usuários SUS, nas mais diversas especial-
idades médicas, o Governador João Doria 
e o Secretário de Estado da Saúde, José 
Henrique Germann Ferreira, anunciaram 

recentemente a ampliação do programa 
“Corujão da Saúde” para dez regiões do 

Estado, o que cobrirá também a região de 
Piracicaba, representada pelo DRS-X.

21/06- Sexta-feira 23/06 - Domingo22/06 - Sábado 24/06 - Segunda

Mínima: 19°
Máxima: 27°

Mínima: 18°
Máxima: 28°

Mínima: 18°
Máxima: 26°

Mínima: 12°
Máxima: 24°
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Usando a linguagem negativa, provocará o 
comportamento que se quer evitar

É muito comum encontrarmos nos caixas eletrônicos um adesivo em que está escrito: Não se esqueça de retirar o 
cartão. E, também, é muito comum encontrarmos os cartões esquecidos no caixa eletrônico. Se a linguagem do adesivo 
for mudada, será mais fácil atingir o objetivo: Lembre-se de retirar o cartão. Nos shoppings onde o estacionamento é pago, 
encontramos cartazes espalhados em todo o shopping, dizendo: Não se esqueça de validar o ticket de estacionamento. 

E estamos sempre encontrando pessoas voltando do estacionamento que fizeram o que? Esqueceram de validar o car-
tão. O adequado é: Lembre de validar o ticket de estacionamento.  Você já teve, provavelmente, a experiência de pensar 
em “Não posso esquecer de..” e obter o resultado de esquecer exatamente aquilo que na realidade você queria lembrar.  
Qual o resultado que a campanha “Não use drogas” vem obtendo? O consumo de drogas vem aumentando ano após ano. 
Além da palavra não, quanto mais a palavra droga é utilizada, mais é repetida, mais ela é reforçada e lembrada, levando 
muitos adolescentes a ficar cada vez mais curiosos a respeito, pois é por ser tão falada eles decidem experimentá-la.  

Há pouco tempo foi veiculada na televisão uma campanha “se beber, não dirija. Você não acha que seria mais ade-
quado dizer: Se beber álcool, chame um táxi ou peça uma carona. O foco de uma campanha deve estar no objetivo a ser 
alcançado e colocado em linguagem afirmativa. 

Em vez de uma campanha pela não violência, é muito mais eficaz uma Campanha pela Paz.  A não violência, na rea-
lidade nos trás à mente imagens e situações de violência, que queremos evitar; e afasta as pessoas em vez de motivá-las. 
E, ainda, faz com que pensemos em violência em vez de paz. Nunca, evite, e outras negativas, tem o mesmo efeito que 
um não. 

Nunca tranque o cruzamento, evite trancar o cruzamento ou não tranque o cruzamento fazem-nos pensar na mesma 
coisa: trancar o cruzamento.  Deixe o cruzamento livre, é a linguagem afirmativa, objetiva e eficaz.  São alguns dos  
princípios da PNL. Se você aplicar isto na sua vida, em breve vai começar a obter os resultados que deseja.

 Trevisan José

O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2013) estabeleceu, entre outras questões, os direitos dos 
idosos. Veja a seguir alguns pontos importantes desse documento:

- Os idosos têm direito ao atendimento preferencial imediato e individualizado em órgãos públicos e privados pres-
tadores de serviços à população;

- É obrigação do Estado garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais 
públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade;

- Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso continuado, 
assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação;

- O idoso tem direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem 
sua peculiar condição de idade;

- O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e psíquicas;
- O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, 

quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada;
- Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e 

semiurbanos, exceto nos serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.
...é importante lembrar que se tudo der certo, todos chegaremos lá também. Por isso é preciso aprender que envelhecer 

faz parte da educação de todas as pessoas; e que devemos comemorar esse presente da vida, com cuidado, atenção e respeito!

@intrieri.advocacia – Fone (19) 3801-4357

Direitos do Idoso



WERNER MÜNCHOW 

Programa da Secretaria de Segurança Pública foi apresentado na última segunda-feira (17), durante coletiva

Segurança lança Cidade Mais Segura
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A Secretar ia  de 
Segurança Pú-
blica de Indaia-

tuba deu início este mês 
a um plano de ação de-
nominado Cidade Mais 
Segura, que reúne as 
operações Folha de Pa-
gamento, Via Estreita, 
Sossego nas Ruas, Viver 
e Cerol, planejadas para 
garantir maior proximi-
dade na relação entre 
Guarda Civil e comuni-
dade, com o objetivo de 
trazer mais segurança e 
tranquilidade. As ações 
foram apresentadas em 
coletiva na última se-
gunda-feira (17). 

“Avaliação do Ipea 
(Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada) 
colocou Indaiatuba, no 
último ano, entre as dez 
cidades mais seguras do 
país e isso não é resultado 
somente da aplicação da 
tecnologia, mas do em-
penho dos nosso guardas, 
que estão diariamente nas 
ruas cuidando da popula-
ção”, afirmou o prefeito 
Nilson Gaspar (PMDB). 
“Nossos índices estão 
entre os melhores da re-
gião e do Estado de São 
Paulo, como é o caso 
dos furtos e roubos de 
veículos em que temos 
o melhor resultado da 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC) na taxa 
por 100 mil habitantes”. 

“Contamos com 310 
guardas, 56 viaturas e 
mais de 800 horas em 
cursos de qualificação. 
A corporação realizou no 

último ano seis mil ope-
rações e atendeu mais de 
74 mil ligações no 153. 
Temos trabalhado em 
conjunto com as demais 
forças de Segurança e 
nos últimos dez anos, 
o resultado tem sido 
muito positivo”, res-
saltou Gaspar. “Nossa 
proposta agora é traçar 
o Plano de Segurança 
para a próxima década e, 
assim, valorizar o guarda 
e garantir ainda mais a 
segurança do cidadão”. 

“Promover a seguran-
ça da população é nossa 
missão. Vamos reforçar o 
patrulhamento das ruas, 
avenidas e porta de esco-
las. O trabalho conjunto 
com as forças policiais 
e outras secretarias é 
fator determinante para 
garantir a eficácia das 
operações. Desta maneira 
conseguiremos proteger 
o cidadão de bem da ação 
dos criminosos”, reforça 
o secretário interino de 
Segurança Pública, San-
dro de Bezerra Lima. 

Folha de Pagamento 
A Operação Folha de 
Pagamento foi elabo-
rada pela Guarda Civil 
e pelo Comando da 4ª 
Cia do 47º BPMI, para 
prevenir o furto e o rou-
bo nas áreas comerciais 
e bancárias. Será rea-
lizada constantemente 
no período em que os 
trabalhadores e apo-
sentados recebem seus 
salários. A ação prevê 
reforço no patrulhamen-
to policial nas regiões 
de maior movimento de 
Indaiatuba. A atuação 
em conjunto das duas 

instituições evita que as 
viaturas da Guarda Civil 
e Polícia Militar transi-
tem pelo mesmo setor. 

Via Estreita 
A Operação Via Estrei-
ta é realizada em con-
junto com a Secretaria 
de Segurança Pública 
e Secretaria de Obras e 
Vias Públicas, através do 
departamento de trânsito. 
O guarda civil e o agente 
de trânsito irão promo-
ver com mais frequên-
cia o estreitamento de 
vias para fiscalização de 

trânsito. A ação visa di-
minuir acidentes e segu-
rança do tráfego de car-
ros, motos e pedestres. 
Nesta operação serão 
fiscalizados os veículos 
e seus condutores, a fim 
de identificar os itens de 
segurança, conservação 
e combate às drogas. 

Sossego nas Ruas 
A Operação Sossego nas 
Ruas acontece em par-
ceria com a Secretaria 
de Segurança Pública e 
Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Am-

Nilson Gaspar apresentou ações e prometeu novidades para o segundo semestre ao lado do secretário Sandro Lima

biente. A Guarda Civil 
realizará ações semanais 
para coibir a perturbação 
do sossego. O Setor de 
Meio Ambiente fará a fis-
calização e providências 
nos casos de constatação 
de irregularidades. 

Viver 
A Operação Viver vai 
ampliar o patrulhamento 
nas entradas de alunos 
nas escolas estaduais e 
municipais. A operação 
visa reforçar a segurança 
dos alunos e combater o 
tráfico de drogas. 

Cerol 
A Operação Cerol é uma 
campanha permanente e 
inclui ações de conscien-
tização e de fiscalização. 
O objetivo é promover a 
conscientização do risco 
que o uso de linhas cortan-
tes traz para quem utiliza e 
para outras pessoas, além 
de ser crime. Durante o 
ano a Defesa Civil minis-
tra palestras em escolas e 
empresas. No período de 
férias a fiscalização é inten-
sificada nas regiões onde 
tem maior concentração da 
prática do lazer. 
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O prazo para que 
j o v e n s  q u e 
completam 18 

anos até o dia 31 de 
dezembro de 2019 se 
encerra no dia 28 deste 
mês. Em Indaiatuba o 
alistamento deve ser 
realizado na Junta Mi-
litar, situada na Praça 
Rui Barbosa, também 
conhecida como Praça 
dos Peixes. O processo 
pode ser iniciado pela 
internet no site www.
a l i s t amen to . eb .mi l .
br. O cadastro on-line 
agiliza o atendimento 
presencial no escritório 
da Junta, que continua 
obrigatório. 

Os documentos exi-
gidos são: Certidão de 
Nascimento ou RG ori-

Prazo para alistamento militar encerra dia 28
Jovens que completam 18 anos até 31 de dezembro de 2019 devem se apresentar na Junta Militar
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Processo pode ser iniciado pela internet, mas atendimento presencial na Junta continua obrigatório 

Museu do Casarão Pau Preto ficará fechado todas as segundas-feiras

MUDANÇA

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI

Casarão funcionará em novo horário a partir de 24 de junho

A Fundação Pró-Me-
mória de Indaiatuba infor-
ma que a partir do dia 24 
de junho (segunda-feira) 
o Museu do Casarão Pau 
Preto e o Bosque do Ca-

ginal, CPF, comprovante 
de endereço e e-mail 
(endereço eletrônico). 
Os jovens casados ou 
que têm filhos, além des-

sarão terão novo horário 
de funcionamento.

O Museu passará a 
funcionar de terça a sex-
ta-feira, das 9h às 17h, e 
às segundas-feiras per-

manecerá fechado para 
manutenção interna. A 
alteração foi realizada 
para adaptação ao horário 
de funcionamento dos 
demais museus da região. 

- Terça a sexta-feira: 
9h às 17h

- Sábado, feriados e 
pontos facultativos: 
Bosque: 9h às 12h;

Museu: 13h às 17h;

- DOMINGOS:
Museu: 9h às 13h;
Bosque: Fechado.

-Segunda-feira: 
Museu fechado para 
manutenção interna; o 
Bosque abre normal-
mente;

O Bosque permanecerá 
aberto no mesmo horário 
de segunda a sexta-feira.

Aos sábados, feria-

dos e pontos facultativos 
o Bosque abrirá das 9h às 
12h, e o Museu das 13h 
às 17h. Aos domingos, 

o horário de expediente 
do Museu será das 9h às 
13h, e o Bosque perma-
necerá fechado. 

Confira os novos horários de funcionamento do Casarão Pau Preto:

ses documentos, devem 
levar cópia da certidão 
de casamento ou nas-
cimento dos filhos. No 
caso de jovem com defi-

ciência física ou mental, 
os responsáveis devem 
comparecer à Junta Mili-
tar e retirar requerimento 
para laudo médico. 

O horário de atendi-
mento da Junta Militar é 
das 8h às 12h e das 13h 
às 17h, de segunda a sex-
ta-feira. Mais informa-

ções podem ser obtidas 
pelo telefone 3816-6961 
ou pelo endereço ele-
trônico gabinete.jsm@
indaiatuba.sp.gov.br. 
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Verba solicitada pelo deputado estadual Rogério Nogueira é para aquisição de equipamentos

FÁBIO ALEXANDRE
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Por meio de ofício 
assinado por An-
tonio Carlos Ri-

zeque Malufe, secretário 
executivo da Comissão 
Estadual de São Paulo 
para os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentá-
vel, o deputado estadual 
Rogério Nogueira (DEM) 
anunciou a liberação de 
R$ 1 milhão, destinados à 
Fundação Leonor de Bar-
ros Camargo, proveniente 
de emenda parlamentar. 

O documento destaca 
a liberação da Demanda 
Parlamentar, de autoria 
de Rogério Nogueira, 
destinada à Fundação Le-
onor de Barros Camargo, 
para aquisição de equipa-
mentos para o Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo. “Registro que sua 
iniciativa vai ao encontro 
da Agenda 2030, plano 
global estabelecido pelas 
Nações Unidas para o 
alcance dos chamados 17 
Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável (ODS) 
e de suas 169 metas”.

O secretário executivo 

DIVULGAÇÃO

Emenda parlamentar traz R$ 1 mi para Haoc

Rogério Nogueira com o governador João Doria (PSDB)

da Comissão Estadual de 
São Paulo para os Objeti-
vos de Desenvolvimento 
Sustentável aponta ainda 
que a demanda pode ser 
classificada a partir de 
vários objetivos e metas 
da Agenda 2030, dentre 
os quais destaca o Obje-
tivo 3, de Saúde e Bem-
-Estar, que em sua Meta 
3.8 determina “atingir a 
cobertura universal de 
saúde, incluindo a prote-
ção do risco financeiro, o 
acesso a serviços de saúde 
essenciais de qualidade e 

o acesso a medicamentos 
e vacinas essenciais segu-
ros, eficazes, de qualidade 
e a preços acessíveis para 
todos”.

Agenda 2030
Por fim, Malufe desta-
ca que o Governo do 
Estado está fortemente 
empenhado na imple-
mentação da Agenda 
2030 e cumprimenta o 
deputado estadual pela 
destinação da demanda 
parlamentar, “signifi-
cativa não apenas para 

o ente beneficiado, mas 
também para o esforço 
global empreendido na 
busca pelo desenvolvi-
mento economicamente 
viável, socialmente justo 
e ambientalmente res-
ponsável”.

Por meio de suas redes 
sociais, o deputado esta-

dual comentou a liberação 
da emenda parlamen-
tar. “Serão R$ 1 milhão 
destinados ao Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo. Esperamos que 
este recurso contribua 
para o funcionamento 
do hospital e ajude a me-
lhorar o atendimento à 

população”, ressaltou. 
“Recentemente, foram 
inaugurados dois postos 
de saúde no município 
(Jardim Maritacas e Ca-
margo Andrade), cons-
truídos com recursos que 
também consegui junto ao 
Governo do Estado. Sigo 
lutando por verbas”.



8ª Caminhada pelos Bons 
Tratos acontece domingo
Evento organizado por protetores animais e ONGs inicia 
concentração às 7h30, na Praça Prudente de Moraes
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Interessados ainda podem doar R$ 25 e ganhar uma camiseta do evento, com renda revertida para ONGs

A oitava edição da 
Caminhada pelos Bons 
Tratos aos Animais acon-
tece no próximo domin-
go, 23 de junho, com o 
objetivo de sensibilizar a 
sociedade sobre a causa 
dos animais. Promovido 
por protetores, com apoio 
da Prefeitura de Indaia-
tuba, a concentração terá 
início às 7h30, na Praça 
Prudente de Moraes, com 
saída prevista para 9h30, 
com chegada nas proxi-
midades da concha acús-
tica do Parque Ecológico. 

O cabeleireiro Carlos 
Roberto Beggo, um dos 
idealizadores do evento 
ao lado da médica vete-
rinária Franciela Luque, 
explica que as pessoas 
que fizerem a doação de 
R$ 25 às ONGs (Orga-
nizações Não Governa-
mentais) protetoras de 
animais do município 
ganharão uma camiseta 
da Caminhada. “A ca-
miseta não é um abadá 
e não é obrigatória para 
participar da caminha-
da. É só um brinde para 
quem deseja colaborar 
com a doação em di-
nheiro”, explica. “Como 
fazemos todos os anos, 
todo o arrecadado será 
usado na compra de ração 
para cães e gatos e no 
pagamento de dívidas das 
ONGs protetoras”. 

A Caminhada sairá 
da praça Prudente de 
Moraes e seguirá até o 
estacionamento no início 

do Parque Ecológico, 
passando pela praça do 
Chafariz e pelo campo de 
rúgbi do Parque Ecológi-
co, onde haverá soltura de 
balões. Em 2018, a Cami-
nhada Pelos Bons Tratos 
aos Animais reuniu um 
público aproximado de 
1.500 participantes.

Para este ano, os or-
ganizadores esperam um 
bom público. “Quando 
realizávamos a caminha-
da em janeiro, mais pes-
soas participavam, mas 
muita gente levava os 
cães e o asfalto quente ju-
diava muito deles”, conta 
Beggo. “Decidimos então 
transferir o evento para 
junho, por ser mais frio, 
o que torna possível a 
participação dos animais 
sem nenhum problema”. 

Na próxima quinta-
-feira, 27 de junho, acon-
tece a festa Au Q Mia, a 
partir das 20 horas, no 
Boteco do Barão, que fica 
na Rua Humaitá, 700, no 
Centro. Entre as atrações 
estão Koringa, Priscila 
Drag e Juninho Andrade. 
Com classificação de 16 
anos, o evento encerra 
a 8ª Caminhada pelos 
Bons Tratos aos Animais, 
também com renda re-
vertida para as ONGs. 
Os ingressos podem ser 
obtidos pelo telefone (19) 
99153-7718, no Boteco 
do Barão ou então nas 
ONGs participantes. 

Administração
A Administração Muni-
cipal mantém a parceria 
com as ONGs e voluntá-
rios por meio do Centro 

de Reabilitação Animal, 
que é mantido pela Se-
cretaria de Urbanismo 
e do Meio Ambiente. O 
Centro oferece serviço 
gratuito de castração de 
animais atendidos pe-
las entidades e também 
trabalha para a doação 
de animais abandona-
dos que são recolhidos 
e tratados no local. 

O comprometimen-
to da Prefeitura com a 
causa também é refletida 
em outras parcerias com 
entidades de proteção 
animal, como é o caso da 
Upar (União Protetora dos 
Animais de Rua) e Anjos 
de Patas, que tiveram a 

CONCURSO
Prefeitura divulga 
locais e horários 
das provas práticas 

As provas práticas 
do Concurso Público 
02/2019 da Prefei-
tura de Indaiatuba 
serão realizadas no 
dia 30 de junho para 
35 cargos na área de 
Saúde e no dia 07 
de julho para o car-
go de assistente de 
procuradoria. O lo-
cal das provas será a 
Unimax (Faculdade 
Max Planck). O edi-
tal completo com os 
horários e as orienta-
ções do concurso foi 
publicado na edição 
de segunda-feira (17) 
da Imprensa Oficial 
do Município e tam-
bém está disponível 
nos sites da Prefeitura 
- www.indaiatuba.sp.
gov.br, e do Instituto 
Brio Conhecimentos 
- www.institutobrio.
org.br.

No total ,  foram 
reg i s t r adas  3 .239 
inscrições. A Admi-
nistração Municipal 
oferece neste concur-
so 91 vagas, sendo 64 
para médicos; 16 para 
agente comunitário 
de saúde; três para 
agente de combate de 
endemias; três para 
guarda-vidas; dois 
para técnico de mo-

bilização ortopédica 
e três para assistente 
de procuradoria.

Para fazer a prova, 
o  candidato deve-
rá apresentar docu-
mento de Identidade 
original com foto, e 
comprovante de ins-
crição (boleto acom-
panhado do respec-
tivo comprovante de 
pagamento) que será 
exigido se o candida-
to observar que o seu 
nome não consta na 
Relação de Inscritos.

É prec iso  levar 
caneta esferográfica 
azul ou preta, lápis 
e borracha. Nenhum 
candidato terá acesso 
para a realização das 
provas após o fecha-
mento dos portões, 
que se dará imprete-
rivelmente às 9h no 
período da manhã e 
às 14h no período 
da tarde. Recomen-
da-se ao candidato 
que compareça no 
local da realização 
da prova com antece-
dência mínima de 30 
minutos.

Confira datas, lo-
cais e horários das 
provas em nosso por-
tal www.maisexpres-
sao.com.br

concessão de áreas perten-
centes ao município para a 
construção de suas sedes. 

A 8 ª  Caminhada 
pelos Bons Tratos aos 
Animais conta com 
apoio da GPCI Empre-
endimentos, Faculdade 
UniMAX, Cayman, Hot 
Flowers Produtos Sensu-
ais, Mercado Pet, Beggo 
Cabelo e Produção, Polo 
Shopping Indaiatuba, 
Franciela Luque Médica 
Veterinária, DCF2 Bra-
sil, Gráfica Marracini, 
Duetto Fotografia Pet, 
Guarda Civil de Indaia-
tuba, Saae, Prefeitura de 
Indaiatuba, Magnus e do 
Grupo Mais Expressão. 

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI
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Câmara aprova mudança em repasses
De acordo com resolução, repasse deverá ser efetuado até 30 dias após o vencimento do quadrimestre
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CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Na mesma sessão, vereadores aprovaram projeto que institui e inclui no calendário o Dia da Caminhada pela Paz nas Escolas

A Câmara apro-
vou na 17ª ses-
são ocorrida na 

segunda-feira (17) o 
projeto de resolução 
que autoriza o repasse 
à Prefeitura das recei-
tas de fontes extraorça-
mentárias a cada quatro 
meses. De acordo com a 
resolução o repasse de-
verá ser efetuado até 30 
dias após o vencimento 
do quadrimestre. 

As denominadas re-
ceitas extraorçamen-
tárias são constituídas 
pelo Imposto Retido na 
Fonte (PJ), Prefeitura 
J u r o s ,  R e c e i t a s  d e 
A r r e n d a m e n t o  e 
I m p o s t o  d e  R e n d a 
R e t i d o  n a  F o n t e 
(PJ) ,  e  representam 
recursos de devolução 
o b r i g a t ó r i a  p e l a 
Câmara ao Município, 
fato que sempre ocorre 

anualmente ao final dos 
exercícios.

No texto da justifi-
cativa da Resolução, a 
Mesa argumenta que 
a Câmara Municipal 
“preocupada com as 
necessárias ações do 
município, notadamen-
te nas áreas da saúde 
e da educação, não se 
vê obrigada a esperar o 
final de cada exercício 
para repassar tais recei-
tas ao município”. 

Pela Paz
Na mesma sessão, os 

vereadores aprovaram 
projeto do presidente 
da Câmara, Hélio Alves 
Ribeiro, que institui e 
inclui no Calendário Ofi-
cial de eventos do muni-
cípio o Dia da Caminha-
da pela Paz nas Escolas.  
Hélio Ribeiro disse que o 
objetivo da data é cons-
cientizar os jovens da 
necessidade de convi-
verem em harmonia nas 

escolas, sem agressões 
ou bullings. O projeto 
estabelece que a Cami-
nhada deverá ser rea-
lizada anualmente na 
primeira quinzena do 
mês de junho. 

Outros projetos
De autoria do verea-

dor Célio Massao Kane-
saki, três ruas do Jardim 
Moriyama ganharam 
denominação ontem. São 
elas: Rua Comendador 

Eikiti Ueda (antiga 14), 
Rua Armando Müller 
(antiga 7) e Rua Claudio 
Eduardo de Francheschi 
Vieira (antiga rua 8). 

O vereador Alexan-
dre Carlos Peres tam-

bém obteve apoio dos 
demais vereadores para 
a aprovação do nome de 
Nathalina Romão Zanu-
ni, no Jardim Mantova, 
para a até então deno-
minada Rua 3.
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Ação foi realizada pelos alunos de Enfermagem coletou exames em 25 mulheres

Mutirão da UniMAX Indaiatuba diminui 
espera por exame de HPV do SUS

POR TATIANE DIAS IMPRENSA UNIMAX

Em mutirão realizado 
no sábado, dia 15 de 
junho, alunos do 7º 

semestre de Enfermagem 
da UniMAX – Centro Uni-
versitário Max Planck de 
Indaiatuba fizeram a coleta 
de amostras para exame de 
HPV (vírus do Papiloma 
Humano) em 25 mulheres 
que aguardavam atendi-
mento no SUS (Sistema 
Único de Saúde). A ação 
antecipou os exames em 
cerca de dois a três meses e 
atendeu o público da UBS 4 
(Unidade Básica de Saúde), 
Parque Corolla e Itaici. O 
atendimento foi realizado 
mediante horário agendado. 

De acordo com o co-
ordenador do curso, pro-
fessor Alexandro Marcos 

Menegócio, além de agili-
zar a demanda na rede pú-
blica de saúde, o mutirão, 
para os estudantes, é uma 
oportunidade de desenvol-
ver habilidades técnicas do 
profissional enfermeiro e 
questões socioemocionais 
por meio de abordagens e 
orientações sobre a saúde 
da mulher.

A aluna Zilda Tonetti 
dos Santos considera o exa-
me primordial para detectar 
o câncer de colo de útero e 
explica que o procedimento 
está sendo aplicado a mu-
lheres com idade entre 25 a 
65 anos. “Essa nova coleta 
do HPV que está acontecen-
do em Indaiatuba é experi-
mental, não vai substituir 
o Papanicolau, mas vai 
detectar precocemente as 
células cancerígenas do 

HPV, por exemplo a 12, 16 
e 18 e que elevam o risco de 
apresentar a doença”, diz.

Zilda conta também um 
pouco sobre a abordagem 
com o público atendido. “A 
técnica que estamos usando 
é bastante humanizada e 
diferenciada. Buscamos 
trabalhar com a paciente 
da forma mais holística 
possível, sem traumatizar, 
pois, o exame incomoda 
um pouco. Precisamos fazer 
com que a mulher venha 
a nossa procura de forma 
mais confortável e que se 
sinta acolhida”, completa.

Já a paciente Valdineia 
Antunes de Carvalho da 
UBS Itaici ficou satisfeita 
com a antecipação da cole-
ta. “É muito bom fazer esse 
exame, ele descobre muita 
coisa. Eu tive uma ferida, 

A ação antecipou os exames em cerca de dois a três meses e atendeu o público de três UBSs

faz dois meses que eu reali-
zei a cauterização e já fazia 
um ano que tinha feito o 
exame. Meu agendamento 
estava para agosto ainda lá 
em Itaici, daí me encami-
nharam para fazer aqui e eu 
fiquei muito feliz“, salienta.

Além do coordenador 
do curso de Enfermagem, 

o mutirão foi orientado e 
acompanhado pela profes-
sora Adriana Salmen. 

 
Vestibular de Inverno
Inscreva-se no Vestibular 
de Inverno da UniMAX – 
Centro Universitário Max 
Planck – acesse www.
faculdademax.edu.br ou 

clique neste link.
Provas de segunda a 

sexta, às 10h e às 19h30, 
e aos sábados às 9h30, 
no campus I, que fica na 
Avenida 9 de dezembro, 
460 – Jardim Pedroso – 
Indaiatuba.

Mais informações: 
(19) 3885-9900.
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Empresa é especialista em Portaria Virtual e Monitoramento 
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A Gibim Seguran-
ça Eletrônica 
está desde 2003 

no mercado e é comanda 
pelos irmãos Rodrigo e 
Murilo Gibim que prezam 
pela qualidade dos servi-
ços de segurança ofereci-
dos pela empresa.

Um dos serviços ofe-
recidos para condomínios, 
prédios e estabelecimentos 
de Indaiatuba e região é a 
Portaria Virtual e Moni-
toramento 24 horas, uma 
das recentes inovações da 
área de segurança. Quando 
o visitante ou prestador 
de serviço chega ao con-
domínio, o mesmo toca o 
interfone e sua chamada é 
direcionada para central 
da Gibim onde um dos 
atendentes faz todo o tra-
mite de liberação pedindo 
autorização para o mora-
dor. A nova portaria não 
necessita de funcionários 
presenciais, o que reduz os 
gastos em torno de 60%. 
“A portaria virtual troca a 

mão de obra humana pela 
tecnologia, sendo 100% 
eletrônico. Além de re-
duzir os gastos, o serviço 
não perde a qualidade do 
porteiro e conseguimos 
atender toda demanda”, 
explica Rodrigo.

O Monitoramento 24 
horas conta com novos 
serviços como ao disparar 
o alarme a central checa as 
câmeras do local, o aplica-
tivo para arme e desarme 

do sistema bem como a 
visualização no mesmo 
aplicativo, além dos even-
tos de alarme checagem no 
aplicativo como quem ar-
mou ou desarmou o siste-
ma, gravação em servidor 
externo, chegada assistida, 
ronda virtual nas câmeras 
do local protegido. De 
acordo com o proprietá-
rio, o grande diferencial 
da empresa em relação a 
outras do mesmo setor é a 

qualidade e o comprome-
timento com a segurança 
dos clientes. “Nós somos 
muito honestos e ofere-
cemos o melhor serviço 
com toda a transparência 
e segurança para nosso 
cliente comprar conosco, 

pois temos uma estrutura 
que conta com excelentes 
equipamentos, mais de 60 
colaboradores, além da 
mais avançada tecnologia 
e mais de dez carros na rua 
trabalhando e dando todo 
suporte”, explica.

Gibim é comanda pelos irmãos Rodrigo e Murilo Gibim 

A Gibim conta com 
atendimento 24 horas por 
dia e está localiza na Ave-
nida Conceição, 2635, 
Vila Georgina. Para mais 
informações (19) 3885-
3003 ou pelo e-mail con-
tato@gibim.com.br.

Gibim conta com atendimento 24 horas por dia e está localiza na Avenida Conceição, 2635, Vila Georgina



Jovem foi morto após tentar separar uma briga familiar

Autor efetuou dois tiros na cabeça da vítima;

Jovem é assassinado no 
Jardim Carlos Aldrovandi
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REPRODUÇÃO

Na madrugada de 
sábado (15) o 
jovem Gabriel 

Toledo Araújo, de 18 
anos, foi assassinado 
com dois tiros na rua 
10, no bairro Carlos 
Aldrovandi.

Segundo informa-
ções Gabriel teria se-
parado uma briga com 
o autor do crime e seu 
filho. O autor teria ido 
embora de carro e re-
tornou meia hora depois 
armado em uma moto-
cicleta.

Quando vol tou  o 

acusado teria pergunta-
do quem havia separado 
a briga, e Gabriel logo 
respondeu que era ele. 
Foi então que autor sa-
cou arma e deu o primei-
ro disparo na cabeça da 
vítima e no chão efetuou 
o segundo tiro.

Gabriel  chegou a 
ser socorrido e levado 
até o Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo 
(Haoc), mas não resistiu 
aos ferimentos e faleceu 
40 minutos após da en-
trada na unidade.

A polícia já identifi-
cou o autor do crime que 
segue foragido. Homem é preso por 

ameaçar ex namorada

No começo da noite 
de sexta-feira dia (14) um 
atropelamento foi registra-
do na Ário Barnabé com 
Rua João Martini.

Segundo depoimento 
da motociclista, ela es-
tava parada no semáforo 

TRAGÉDIA

ACIDENTE

Duas pessoas morrem 
em acidente na SP-75

Pai e filha são atropelados na Ário Barnabé
e quando o sinal abriu a 
motorista saiu e acabou 
atropelando pai e filha que 
estavam atravessando a 
rua. Ainda segundo a mo-
tociclista, não deu tempo 
de frear.

Um popular viu o aci-

dente e socorreu a criança 
até a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do 
Jardim Morada do Sol. A 
criança teve ferimentos le-
ves e ficou em observação.

O pai contou aos guar-
das que atenderam a ocor-

rência que estava segu-
rando a mão de sua filha 
no momento do acidente 
e que estavam perto de 
chegar a calçada, mas 
não conseguiu desviar da 
moto. Ele também teve 
ferimentos leves.

Por volta das 5h45 
da sexta-feira (14) um 
grave acidente foi re-
gistrado na Rodovia 
Santos Dumont, no km 
48, sentido Salto.

Um carro atropelou 
um pedestre que atra-
vessava a pista princi-
pal da rodovia. O moto-
rista parou para prestar 
socorro, mas a vítima 
morreu na hora.

Em seguida,  uma 
motocicleta que vinha 
no mesmo sentido ten-
tou desviar, mas acabou 

perdendo o controle da 
direção. O motociclista, 
um homem de 20 anos, 
caiu ao solo e também 
morreu no local. Um 
segundo carro acabou 
batendo na moto, sem 
atingir a vítima. Este 
motorista também pa-
rou para prestar aten-
dimento.

O trânsito ficou pa-
rado por toda a parte 
da manhã e foi liberado 
depois que os trabalhos 
da perícia foram con-
cluídos no local. 

Na quinta-feira (13), 
guardas civis condu-
ziram até a delegacia 
um homem, acusado de 
ameaçar sua ex-namo-
rada com uma faca.

Por volta das 15h a 
equipe da Viatura 109 
da Guarda Civil foi so-
licitada em um aparta-
mento do Condomínio 
Pinos, no Bairro Campo 
Bonito.

No contato feito com 
a solicitante, ela infor-
mou aos guardas que 
seu ex-namorado não 
aceitou o termino do 
relacionamento e que 
nessa tarde ele invadiu 

seu apartamento, foi até 
a cozinha, pegou uma 
faca e colocou no pes-
coço da vítima, dizendo 
que iria matá-la.

O indivíduo que fu-
giu após os fatos, foi 
localizado e abordado 
pela equipe do GAP 
095. Questionado, ele 
confessou os fatos e 
mostrou aos guardas 
onde escondeu a faca.

Todos foram condu-
zidos até a Delegacia 
de Defesa da Mulher, 
onde o delegado após 
tomar ciência dos fatos, 
determinou a prisão em 
flagrante do homem.

ROUBO

Motorista é assaltado 
na Rua dos Indaiás

Na noite de sába-
do (15) um motorista 
foi assaltado por cinco 
pessoas na Rua dos In-
daiás, no Jardim Santa 
Cruz.

Segundo depoimen-
to da vítima, ela deu 
carona para uma moça 
e quando a mesma de-
sembarcou do veículo 
quatro homens e uma 
mulher anunciaram o 

assalto, sendo que dois 
ficaram na frente do 
carro e um deles anun-
ciou estar armado.

A  m o ç a  l e v o u  o 
celular da vítima e o 
rapaz foi até a porta 
do carro e pegou um 
documento, mas não 
havia dinheiro. Todos 
fugiram para dentro 
CDHU. Ninguém foi 
preso até o momento.
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Jogo das Estrelas reúne craques no dia 30
Toda a arrecadação do evento será destinada ao grupo Voluntários de Apoio no Combate ao Câncer (Volacc)
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Anderson Luís de Souza, o Deco, realiza mais uma edição do Jogo das Estrelas, em prol da Volacc

 FABIO ALEXANDRE

No próximo dia 
30, o ex-meia 
da seleção por-

tuguesa, Deco, realiza 
mais uma edição do 
Jogo da Estrelas em 
Indaiatuba. A partida 
começa às 12 horas no 
estádio do Primavera, 
mas os portões serão 
abertos às 10h.

Os ingressos já estão 
disponíveis e podem 
ser adquiridos nos pon-
tos de venda que são:  
Escolinha do Nando 
Grana (Sol Sol), Ins-
tituto Deco, sede da 
Volacc e no site www.
noblu.com.br. Os valo-
res estão sendo vendi-
dos nos seguintes valo-
res: arquibancada geral 
R$ 49,90 (inteira), R$ 
24,95 (meia-entrada) e 
arquibancada coberta 
R$ 79,90 (inteira) e R$ 
39,95 (meia-entrada).

O jogo reúne grandes 
estrelas do futebol na-
cional e internacional, 
além de artistas. Estão 
confirmados para o jogo 
ex-jogadores e jogado-
res como Luizão, An-
derson Lima, Lugano, 
Caio Ribeiro, Alecsan-
dro, Amoroso, Elano, 
Emerson Sheik, Joel 
Santana, Fernando Bob, 
Djalminha, Denilson, 
Alex, Rodrigo, Carlos 
Alberto, Marcos Assun-
ção, Jorginho Paulista, 
Gaguinho, Nando Grana 
e Paulo Nunes. 

Entre os convidados 
estão personalidades 
como Alê Oliveira (Ca-
nal TNT), Eduardo de 
Menezes (ESPN), além 
do  humor i s t a  Rudy 
Landucci (Fox Sports). 
Outros artistas devem 
participar da partida, 
porém ainda não foram 
confirmados. 

Para essa edição, a 
expectativa do astro do 
futebol é que o sucesso 
possa se repetir, além 
de apresentar um bom 
futebol e dar alegria aos 
torcedores, que assim 
como nas edições ante-
riores prometem lotar o 
Ítalo Mário Limongi. “A 

expectativa é de motivar 
as pessoas na ajuda ao 
próximo. O esporte, por 
si só, tem essa capaci-
dade de unir pessoas, 
principalmente o fute-
bol, por ser o esporte 
número 1 na preferência 
do povo brasileiro, que 
pode e deve ser sempre 
um meio de sensibilizar 
pessoas pelo bem do 
outros”, explica Deco.

Retorno
O ex-jogador falou 

ainda sobre a volta à 
cidade onde cresceu 
e iniciou sua carreira 
no futebol. “É sempre 
muito especial, relem-
brar o início da minha 
caminhada, que foi lon-
ga e desafiadora. Rever 
amigos, familiares e 
pessoas tão importantes 
no início da minha for-
mação, é emocionante”.

Deco começou nas 
divisões de base do fut-
sal da Tejusa, depois foi 
para o Juventus (SP), 
onde teve boa atuação, 
despertando interesse 
do Corinthians, onde 
ficou até o final de 1997, 
quando foi emprestado 
para o CSA de Alagoas

Foi para Portugal em 
1998 e acumulou pas-
sagens por Salgueiro, 
Alverca e Porto, onde é 
ídolo até hoje. Também 
passou pelo Barcelona, 
da Espanha, e Chelsea, 
na Inglaterra, retornan-
do ao Brasil em 2010, 
quando jogou no Flumi-

nense. Em 2013, Deco 
anunciou oficialmente 
sua aposentadoria. 

“É muito gratifican-
te, pois como atleta de 
futebol conquistei mui-
tos dos meus sonhos e 
objetivos. Os sonhos 
desde menino, e a con-
sagração de uma car-
reira pela qual batalhei 
diariamente, me dedi-
quei e triunfei, como 
consequência de todo 
um trabalho, e muito 
amor pela profissão”, 
afirmou o ex-jogador.

Sobre o evento, Deco 
conta que espera o cari-
nho do público. “Fico 
sempre muito ansioso, 
é sempre a sensação 
de uma ‘primeira vez’. 
Espero sempre receber 
o carinho das pessoas e 
poder retribuir de algu-
ma forma. E também, 
que todos possam se 
divertir, e ainda fazerem 
o bem por uma causa”.

Deco conta ainda 
como é rever os amigos 
e ajudar uma entidade 
assistencial que presta 
um serviço essencial à 
comunidade. “É mara-
vilhoso rever amigos, 
jogar futebol e ainda 
ajudar a quem precisa, 
não tem algo melhor que 
isso”, finalizou.

Volacc
O Jogo das Estrelas 

tem como objetivo arreca-
dar fundos para entidades 
locais. Em Indaiatuba, o 
valor arrecadado com a 

venda dos ingressos se-
rão doados para a Volacc 
(Voluntárias de Apoio no 
Combate ao Câncer).

Para o presidente da 
Volacc, Sílvio Oliveira, 
a doação é muito bené-
fica para a entidade. “A 
importância do evento 
para a Volacc é muito 
grande, pois vai dar uma 
grande visibilidade ao 
nosso projeto, além das 
doações. A população de 
Indaiatuba ainda vai po-
der conhecer mais sobre 
a Volacc”, enfatizou.

Ainda segundo Síl-
vio, o valor doado será 
investido no pagamento 
da obra da nova sede da 
Volacc, além de dar con-
tinuidade aos projetos 
desenvolvidos pela insti-
tuição. “Queremos fazer 
nossa oficina de cozinha, 
oficina de artesanato, 
e alguns projetos como 
palestras e outras ati-
vidades, trazendo mais 
opções aos nossos usu-

ários e também propor-
cionando atividades que 
possam ter uma renda 
para a própria família”, 
explica o presidente. 

Edições
A primeira edição do Jogo 
das Estrelas contou com 
a presença do jogador 
Ronaldinho Gaúcho, que 
mostrou todo seu talento, 
assim como Carlos Alber-
to e outras estrelas.

Em sua segunda edi-
ção, o jogo contou com 
a presença do meia ar-
gentino Lionel Messi, 
além do atacante Ro-
naldo Fenômeno, que 
deu o pontapé inicial do 
jogo. Dentro de campo, 
participaram da partida 
craques como Falcão, 
Roberto Rivelino, Care-
ca, Vampeta, Biro-Biro, 
Amaral, entre outros.
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Candidatas disputam dez vagas na final; dupla Johnny & Anderson é atração

Ciaei recebe semifinal do 
concurso Rainha Faici

Horóscopo de 21/06 a 27/06 
Por Alex Costa Guimarães
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Vinte candidatas 
disputam dez 
vagas na final do 

Concurso Rainha Faici 
2019 na próxima terça, 
25 de junho, a partir 
das 19 horas, na Sala 
Acrísio de Camargo, no 
Ciaei (Centro Integrado 
de Apoio à Educação de 
Indaiatuba). Nos inter-
valos, a atração será a 
dupla Johnny & Ander-
son, de Indaiatuba (SP). 
A entrada é franca.

Nesta etapa, a clas-
sificação será progressi-
va. No primeiro desfile, 
todas recebem notas, 
porém, apenas 15 re-
tornam ao palco para a 
segunda avaliação. Ao 
final, dez estarão clas-
sificadas para a final do 
concurso, que acontece 
na primeira noite da Fai-
ci 2019, quando serão 
eleitas Rainha, Princesa 
e Madrinha da Festa.

O traje inicial será 
calça jeans, camisete 
branca e sandália, e nos 
desfiles seguintes o look 
se tornará ainda mais 
incrementado, com itens 
como peças com franjas, 

botas e chapéus. Cada 
participante será avalia-
da por um júri, composto 
por patrocinadores, em-
presários e especialistas 
do universo da moda e 
beleza que darão notas 
de 1 a 5, sem frações, 
para os critérios beleza, 
simpatia e desenvoltura 
em cada desfile.

A programação con-
tará ainda com apre-
sentação da comitiva 
Laçada Bruta e da dupla 
Johnny & Anderson. 
Nascidos em Indaiatuba 
(SP), os irmãos cantam 
juntos desde criança e 
ainda jovens começa-
ram a se apresentar pela 
região. Lançaram duas 
músicas de trabalho, 
Eu Só Sei que Te Amo 
e Hora do Meu Troco, 
e recentemente grava-
ram em Belo Horizonte 
(MG) o EP intitulado 
O Sonho Continua, que 
será lançado em breve. 

O concurso Rainha 
Faici é organizado por 
Éder Farias e Junior 
Grotto, e conta com 
patrocínio de Império 
Cervejaria, GoodBom 
Hipermercados,  Hot 
Flowers Produtos Sen-
suais, Academia CTI, 

Açaí Futuro, Autêntica 
Eventos, Espaço Laser, 
Faculdade UniMAX, 
Floraviva Cosméticos, 
Loja Eva Maria, Lú-

Johnny & Anderson acabam de gravar EP O Sonho Continua

Essa semana, mais para o fim dela vai permitir o ariano se 
envolver mais afetivamente com a vida, com os prazeres, 
com as alegrias, com crianças, enfim... ter a possibilidade de 
levar a vida com mais alegria. Afinal de contas pode sentir 
que sua familia veio tomando conta (nas ultimas semanas) 

de suas atitudes e de suas atenções. Aproveite para vivenciar alegrias.

Os taurinos continuam enfrentando algumas situações envolvendo seus fa-
miliares e/ou conjuge e isso pode levar a fatos relacionados 
com sua capacidade de manipular sua estrutura financeira 
para que haja harmonia. Vai precisar reavaliar sua maneira 
de pensar sobre determinadas situações. Alguns taurinos 
tem a possibiliade de viajar para longe, por estas semanas.

O geminiano está lidando com novos valores pessoais e aprendendo a lidar 
com suas emoções e provavelmente sua família terá um 
peso acentuado nessa questão. Sua familia de alguma forma 
pode levar a gastos inesperados ou riscos a isso podem estar 
envolvidos. Sua mente pode ficar embotada pelas emoções. 
Tenha calma e seja racional.

A vida profissional do canceriano conti9nua muito forte. 
Mas a gangorra: vida profissional e vida pessoal também 
estará. Alguns cancerianos se verão obrigados a decidir se 
querem continuar um relcionamento ou se devem ir rumo 
a sua vida profissional. Contratos profissionais podem ser 
renovados ou promoções podem ocorrer.

O leonino enfrenta agora seu inferno astral. Levará aproximadamente um 
mês enfrentando atitudes e posturas em seus sentimentos, 
na visão que tem das coisas e seu entendimento profissional 
também será colocado em foco. Pode se sentir solitário nesta 
fase, mas também pode ampliar muito sua consciencia da 
vida. Momento para planejar uma nova parceria.

A mente do virginiano entra agora em uma fase onde precisa 
tomar muito cuidado para não esquecer de avaliar os detal-
hes. As situações podem levar a problemas com documentos. 
E suas ações podem se tornar agitadas demais ou agressivas. 
Há indicios de termino de um carma e começo de novas 
oportunidades na vida do nativo.

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. Seu conjuge pode 
receber boas propostas de trabalho ou profissionais.

O escorpiano pode ter grandes mudanças na vida profissional 
, pode inclusive receber propostas do exterior ou ser enviado 
para longe. Sua vida afetiva também corre o risco de sofrer 
grandes reformas, pode até encontrar um amor em uma 
viagem para longe. Energia vital ainda em baixa, mas logo 
estará melhorando.

O sagitariano pode sentir-se limitado para realizar viagens 
para longe. Sua expansão pessoal parece que entrou em uma 
fase baixa. Aguenta firme, essa fase pode durar até aprox-
imadamente dois meses. Será um período para colocar em 
prática tudo o que aprendeu nos quatro últimos meses e que 

não foram poucos tais aprendizados.

O capricorniano continua vivendo uma fase importante, 
com transformações importantes em sua postura de vida, 
perceberá melhor a força pessoal que possui. Sua familia 
pode gerar alguns problemas em seu relacionamento ou 
causar desarmonias de entendimento. Sua vida profissional 
está em boa fase.

A mente do aquariano está sofrendo ação de uma faxina muito importante, 
retirando hábitos nocivos a sua liberdade; seus pensamentos 
podem frequentemente retornar ao passado, mas a reorga-
nização deles será fundamental. Pode enfrentar a morte de 
parentes ou familiares por um período de dois meses. É um 
momento para expandir como enxergar seu mundo interno.

O pisciano está aprendendo a lidar com seus sentimentos 
de forma mais prática, entendendo como se expressar di-
ante dos fatos decorrentes de sua fraqueza interna. Estará 
organizando seus valores pessoais, sua mente, assuntos 
familiares e suas finanças para melhorar sua vida material. 
Vida pessoal precisando de tranquilidade e organização.

• Aline Joceline Vieira dos 
Santos
• Amanda Alves Lima Leite
• Ana Beatriz Oliveira Guerra
• Ana Paula Rodrigues de 
Morais
• Barbara Alexia
• Caroline Bernardino Groseli

• Emely Fernanda Santos de 
Oliveira
• Fabiane Ribeiro
• Geovana Martins da Silva
• Josiane Rodrigues Mendes
• Karina Beatriz da Silva
• Ketlen Aparecida Simões
• Leticia de Assis da Silva

• Lohana Gabriele de Souza
• Maria Gabriele Gosse
Milena Mendes de Santana
• Mylene Campos de Melo
• Patricia Beatriz dos • Santos 
Domingos
• Tatiane Marinho
Thais Carletti

SEMIFINALISTAS

cia Ramos Lingerie, 
Nutricionista Camila 
Buitoni, Óticas Carol, 
Pralana, R1 Jeans, Star 
Country,  Travel Inn 
Wise Indaiatuba, Vita 
Derm, além do apoio de 
O Boticário, Polo Sho-
pping Indaiatuba, Loja 
Cris Bandeira e Rafa 
Som e Eventos. 

O Ciaei fica na Ave-
nida Engenheiro Fá-
bio Roberto Barnabé, 
3.665, Jardim Regina, 
em Indaiatuba (SP). 
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Animação Asterix e o Segredo da Poção Mágica é uma das atrações da programação do evento

Festival Varilux de Cinema
Francês chega ao Topázio
Evento reúne 17 filmes da mais nova safra da cinematografia francesa

FABIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br

Com 17 filmes da 
mais nova safra 
da cinematografia 

francesa, o Topázio Cine-
mas do Shopping Jaraguá 
Indaiatuba recebe, até o 
próximo dia 28, o Festi-
val Varilux de Cinema 
Francês. As sessões diárias 
acontecem às 16h10 e 19h, 
com ingressos a preço úni-
co de R$ 20 (inteira) e R$ 
10 (meia), que podem ser 
adquiridos no site, aplica-
tivo, totens de autoatendi-
mento e na bilheteria física.

Em Indaiatuba, os fil-
mes serão destinados tanto 
a adultos quanto jovens e 
crianças. Entre os títulos 
estão: Amor à Segunda 
Vista, Asterix e o Segredo 
da Poção Mágica, Filhas 
do Sol, A Revolução em 
Paris, Cyrano De Ber-
gerac, entre outros (veja 
todos os títulos e classi-
ficações abaixo). Por ser 
um evento especial, pro-
moções como Segunda 
Top e Quarta Charmo-
sa não serão válidas no 
Festival Varilux.

Bruna Mascarenhas, 
responsável pelo Depar-
tamento de Marketing do 
Topázio Cinemas, lembra 
que este é mais um evento 
que acompanha a proposta 
da empresa de exibir filmes 
alternativos. “O público 
cinéfilo já tem o Topázio 
Cinemas como uma refe-
rência. Além dos projetos 
que acontecem todas as 
terças-feiras, como o Ci-
neclube e o Assista Mu-
lheres, realizamos todos os 
anos o Festival de Filmes 

Italianos em setembro e 
vários eventos que valo-
rizam o cinema brasileiro 
ao longo do ano”, declara. 
“Para o Topázio Cinemas, 
é uma honra receber um 
projeto do porte do Festival 
Varilux, que acontece no 
Brasil inteiro e leva milha-
res de pessoas ao cinema”.

Festival
Em 2019, o Festival 

Varilux celebra 10 anos 
e ultrapassará a marca 
de um milhão de espec-
tadores. Com realização 
e produção da Bonfilm, a 
primeira edição do even-
to aconteceu em 2010, 
em nove cidades. Ao todo 

foram 11 salas de cinema 
e 25 mil pessoas.

Nove anos depois, 
em 2018, o festival atin-
giu quase todo o Brasil, 
tendo passado por 88 
municípios, 118 salas 
e participação de um 
público de 172 mil pes-
soas de todas as idades.

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!

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

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

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

CHEF RICARDO CLETO

Essa semana eu trago para vocês uma receita nova, 
um drink especial: o Expresso Martin. Diferente do 
Dry Martini tradicional, esse é preparado a base de 
café expresso e licor de café, um aperitivo delicioso 
para esquentar suas noites de inverno. 

Vamos a receita:

Ingredientes:

• 50ml de Ketel One
• 30ml de café expresso
• 30ml de xarope de açúcar
• 20ml de licor de café
• Grãos de café

Modo de preparo:

Bata todos os ingredientes em coqueteleira, faça du-
pla coagem para uma Taça Coquetel previamente res-
friada e decore com grãos de café.

Buon Apetitto !!!

Sexta-feira, dia 21 
16h10 – Cyrano De 
B e r g e r a c  ( c l á s s i -
co, comédia dramá-
tica, 2h15, 12 anos)  
19h – Quem Você Pensa 
Que Sou (drama, 1h41, 
12 anos)

Sábado ,  d ia  22 
16h10 – Meu Bebê 
(comédia  dramáti -
ca, 1h27, 12 anos) 
19h – Graças a Deus 
(drama, 2h17, 14 anos)

Domingo, dia 23 
16h10 – Asterix e o Se-
gredo da Poção Mágica 
(animação, 1h25, livre) 

19h – Cyrano Mon Amour 
(comédia dramática, 
1h49, 12 anos)

Segunda-feira, dia 24 
16h10 – Os Dois Filhos 
de Joseph (comédia dra-
mática, 1h30, 12 anos) 
19h – O Professor Subs-
tituto (suspense, 1h43, 
14 anos)

Terça-feira, dia 25 
16h10 – Através do Fogo 
(drama, 1h56, 14 anos) 
Não haverá exibição à 
noite devido ao projeto 
Cineclube Indaiatuba

Quarta-feira, dia 26 
16h10 – Boas Inten-

ções (comédia dramá-
tica, 1h40, 12 anos) 
19h – Inocência Rou-
bada (drama, 1h43, 12 
anos)

Quinta-feira, dia 27 
16h10 – Filhas do Sol 
(drama, 1h55, 14 anos) 
19h – Amor À Segunda 
Vista (comédia, 1h58, 
12 anos)

Sexta-feira, dia 28 
16h10 – Finalmen-
t e  L i v r e s  ( c o m é -
dia, 1h47, 14 anos) 
19h – O Mistério de 
Henri Pick (comédia, 
1h40, 12 anos)

PROGRAMAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Premiação acontece no dia 9 de novembro com show de Fernando & Sorocaba

Empresários reconhecem credibilidade 
do Troféu Frutos de Indaiá

FOTOS: JME

O Grupo Mais Ex-
pressão realiza 
no dia 9 de no-

vembro, no salão social 
do Clube 9 de Julho, 
mais uma edição do Tro-
féu Frutos de Indaiá. Os 
destaques de 2018 re-
ceberão das mãos do 
presidente do Grupo, 
Admilson Redecopa, e 
do diretor Alan Di Santi, 
o troféu que simboliza a 
qualidade e credibilidade 
das empresas escolhidas, 
em voto popular, através 
de pesquisa realizada 
nos meses de outubro e 
novembro de 2018.

Ansiosos para a gran-
de “noite de gala”, os 
empresários que serão 
premiados reconhecem a 
visibilidade que o Troféu 
Frutos de Indaiá traz aos 
eleitos. 

Diego Fernando Al-
meida da GD Engenharia 
acredita que o prêmio é 

um retorno ao trabalho 
bem feito pela empresa. 
“É um belo evento e mui-
to gratificante ser mais 
um ano premiado pelos 
serviços”, disse.

Outra empresa que 
será premiada na 14ª 
edição do Troféu Frutos 

de Indaiá é a Sonhare 
Colchões. “A nossa ex-
pectativa como todos os 
anos é alta. Esperamos 
que o evento seja maravi-
lhoso não só com o show 
do Fernando & Sorocaba, 
mas também com o buf-
fet, além de rever empre-

João Garcia Mesquita e Mara Carneiro da Sonhare Colchões Diego Almeida e Gabrielle Almeida da GD Engenharia

sários e amigos”, disse o 
proprietário João Garcia 
Mesquita Carneiro.

Atração
Além do reconhecimen-
to dos benefícios que o 
Troféu Frutos de Indaiá 
proporciona, a atração 

musical também agradou 
os premiados. Neste ano 
quem subirá no palco da 
premiação, será a dupla 
Fernando & Sorocaba.

Em seus 13 anos de 
premiação, o palco do 
Frutos de Indaiá já rece-
beu grandes nomes da 

música brasileira como 
Guilherme Arantes, Ultra-
je a Rigor, Peninha, Fala-
mansa, Banda Blitz, Paula 
Lima, Rádio Táxi, Gian 
& Giovani, Paralamas do 
Sucesso, Elba Ramalho, 
RPM, Roupa Nova e Chi-
tãozinho & Xororó.

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br



Treinamento de Desenvolvimento Pessoal e Profissional  realizado com a Equipe 
da Empresa Group Solutions pela Factor Humano por Joice Teixeira

Olivia, Lilian, Bah e Rosana comemorando com uma deliciosa 
feijoada do Quintal da Vó o aniversário da Bah, o Mais Expressão 
deseja muitas felicidades

O Quintal da Vó tem um ambiente aconchegante e muito gostoso, onde você saboreia 
pratos deliciosos debaixo desta árvore bi centenária que forma o cenário maravilhoso 
deste restaurante que fica na Avenida Presidente Vargas, 1100 - atrás do The Hops

Fernando e Luana levando o pequeno Benjamim 
para conhecer o Quintal da Vó

Sergio, Vivian, Maithe e Dayse no almoço de final 
de semana com a família reunida

Vivian Motta, estilista do Miss Brasil, Tina Martins, 
jurada e Tania Castanho em envento no Hotel The 
Royal Palm Tower

Foi no último domingo que a linda Lorena foi  batizada, recebendo as bençãos também de seus pais Edson 
e Sheila e do irmão Lorenzo

Recepção carinhosa de Nadia Cobianchi com Tina 
Martins
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As meninas da equipe da Pizzaria Torrelaguna são sempre muito 
atenciosas e esperam você nesse feriado para saborear uma 
deliciosa pizza. Se você ainda não conhece vai se surpreender 
com um ambiente super familiar e encantador. Fica na Avenida 
Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587 - Itaici ou se preferir ligue 
e peça pelo disk entrega F.: 3801-0051 ou 9.8975-8300

Andrea e Sergio curtindo o Dia dos Namorados na Pizzaria Babbo 
Indaiatuba. Av. Presidente Vargas, 1540 - F.: 3834-1008

Diego da GD Engenharia recebe um delicioso bolo da 
Bolo da Madre

Tikão cliente e amigo do Pesqueiro do Ezio, curtindo uma 
pesca esportiva. Vá também passar um dia delicioso 

Marcos e sua família visitando a Indaiá Pescados, onde 
foi conferir de perto a qualidade de todos os produtos

Fabiola Minerva Laureano cliente da Jóia Produtos 
Naturais sempre conferindo as novidades da loja

Atilio e Adriano no Cintra Restuarante

Família curtindo o Dia dos Namorados no Grenelle 
Gastro Pub

Raiane, Valdirene, Débora e Maria Felomena (esq/dir.). Só 
é possível ser a MAIOR rede de lavanderias do Mundo, 
quando se tem o MELHOR time de especialistas em tecidos 
e atendimento! Lavanderia 5àsec Indaiatuba
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Marcos José, Marco Antônio, design de produto, 
Marco Aurélio, arquiteto, trazem a Indaiatuba um novo 
conceito em móveis planejados. Na Dom Moveis você
tem desde o projeto até a instalação com o melhor 
atendimento e agilidade. Faça seu orçamento sem 
compromisso. F. (19) 3328-2616 ou 9.7160-0838

A arquiteta Juliana Marques conferindo a 24ª edição da Campinas 
Decor 2019, o ambiente da foto foi desenvolvido pelo arquiteto 
Fernando Arrivabene (Garage Lounge, que conta ainda com a 
exposição de um Cadillac Eldorado Biarritz de 1982)

Michele Simone, proprietária da Autochek Vistorias em 
Aracajú, buscando sempre o melhor para suas empresas

Quem comemora mais um ano de vida e o 
amigo Euripedes, da Conceição Água e Gás. 
Desejamos muita paz e saúde. Parabéns!

Presidente Hildebrando e esposa Shirley no Baile 
dos Namorados no Clube 9 de Julho

Domingo a melhor pedida foi almoçar no Daisho Japanese 
Food em Itaici, sempre na companhia da esplendorosa 
amiga Adriana, e sempre encontrando amigos queridos, 
e curtindo muito a melhor comida Oriental da Indaiatuba.

A equipe do Tornados realizaram um treino, seguido 
de churrasco e um parabéns muito exclusivo em 
comemoração ao aniversário de Rosinaldo Silva (Rosi), a 
família Tornados reunida com muita alegria e divertimento

Aconteceu no Polo Shopping, 
a última seletiva para o Miss 
e Mister Indaiatuba 2019. 
Seis juros e eu, escolhemos 
entre as 17 candidatas e os 
seis candidatos participantes 
concorrentes.  Agradeço 
a honra recebida pelos 
responsáveis do concurso, 
Fernando Estevan e Fernando 
Logar,  para fazer parte 
como jurado desta etapa tão 
importante do evento.

No ultimo 14 aconteceu a Festa Junina do Indaiatuba 
Tornados Rugby, os jogadores e amigos se reuniram em 
um evento maravilhoso em prol de outrem, mostrando 
que Rugby não é só rudeza, mas muito amor ao próximo!

O Maxxi Training, promove nos dias 25 e 26 de 
junho a 612ª Feira do Conhecimento Técnico. Os 
treinamentos acontecerão na EEEP Jaime Alencar 
de Oliveira, na Avenida Rogaciano Leite, 2285 - 
Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza - CE, das 18h 
às 22h. As inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas pelo portal www.maxxitraining.com.br e pelo 
Whatsapp (19) 99933-7227. Outras informações 
pelos telefones (19) 3728-8433 / (19) 99933-72 27 
ou no link https://www.facebook.com/Maxxitraining/.



A18

A Nova Loja Grenelle Gastropub

Bar do Alemão

Fênix Pensionato

Bicho Amigo

Adelaide Decorações

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. 

Regina Pinheiro levando sua linda Meg para avaliação na Clínica 
Bicho Amigo.

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. 

Mauro, Cida e Mauro essa semana 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

A pedidos o Grenelle vai repetir a maravilhosa feijoada no 
almoço amanhã, sábado (22). Faça sua reserva já! E não se 
esqueça que toda sexta das 18h às 20h tem o famoso Happy 
Hour com double chopp. Endereço: Av. Conceição, 250 Fone: 
(19) 3834-4802 ou WhatsApp (19) 9 9924-2494.

Fênix Pensionato é o melhor e mais bem estruturado espaço para a hospedagem de idosos. Lá eles se sentem em casa, 
passeiam, vão ao shopping, parques, comemoram todas as datas festivas, pesqueiro, zoológico etc. Na foto comemorando 
o Dia das Mães e lanche para os familiares. A Fênix fica:  Rod. Eng. Paulo de Társo Souza Martins, 4081 - Recreio 
Campestre Internacional Viracopos IV, Fone: (19) 3894-5037 Site: www.fenixindaiatuba.com.br

Edson da Dicasa Móveis com sua cliente Eva Maria
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A Bella Frida é uma linda Shitzu , sua dona a Silvia sempre a leva 
para tomar banho na Clean Pet que fica na Av. Conceição,170

Na Farmais de Itaici , você vai encontrar o INSTANT ANTI=AGING 
com Progeline + Hipoalergênico um produto com 95% de aprovação de 
compra, reduz a aparência de rugas, ajuda a suavisar a textura da pele, 
quer saber mais fale com a Giovanna farmacêutica da Farmais que 
fica na Avenida Antonio Coronel Estanislau do Amaral, 286 em Itaici.

Bernardo Precoma comemorou mais um aniversário no dia 20 de 
junho, sua mãe Katia Precoma, Dra. Lenora e o Mais Expressão 
desejam muitas felicidades.

O aulão entra pro time da Professora Suellen que oconteceu no 
dia 09/06 contou com a presença da água Ibirá, para hidratação 
de todos os alunos !

 A equipe da 
Todt & Panzetti 

Sociedade de 
Advogados e 
o Jornal Mais 

Expressão 
parabenizam 

Fábio Panzetti 
pelo seu 

aniversário que 
aconteceu no 

dia 06 de junho. 
Parabens, 
felicidades 
e sucesso 

sempre.

Luciane e Marcos da RBC curtindo o final de semana no 
Restante Rua em Elias Fausto, o Mais Expressão aproveita a 
foto para parabenizar a Luciane pelo aniversário no ultimo dia 
08 de junho. Parabéns e Felicidades.

Ja imaginou um penteado como este para seu casamento 
mas não têm muito cabelo, nosso profissional Tiago Costa 
pode realizar seu sonho. Com as extensões da Mermaid 
Hair fios naturais e exatamente da cor do seu cabelo. 
Agende uma avaliação gratuita pelo Tel.:  983241599.

Silbene Ribeiro comemorando com Cely Garcia, Regina Ambiel e 
Carla Rodrigues o aniversário da amiga Dulce Polizel

O Mais Expressão dá as boas vindas ao China in Box, nosso 
novo cliente no jornal. Na foto Paulo e Alexsander parte da 
equipe China in Box. Sejam muito bem vindos!
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negócios & classificados
Nº 852

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, SAUNA, 

ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 
HOME THEATER. PISCINA COM 

DUAS CASCATAS, PEIXES 
ORNAMENTAIS, GARAGEM 

PARA 06 CARROS. TODOS OS 
AMBIENTES CLIMATIZADOS E 

COM SOM.
R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

RECANTO CAMPESTRE -VIRA-
COPOS CH00328

EXCELENTE CHÁCARA COM 
3 DORMITÓRIOS SENDO 1 

SUÍTE, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO, EDÍCULA,5 

VAGAS  R$ 560.000,00

LAGOS DO SHANADÚ- 
CH00324  EXCELENTE SO-

BRADO COM 3 SUÍTES,1 COM 
CLOSET, SALA, COZINHA, WC, 

LAVABO, DESPENSA, 4 VA-
GAS. 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 LAN-
ÇAMENTOS TERRENOS EVI-

DÊNCIAS   333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS 

LOTES R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – 
TE00018 TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

COND. JARDIM DO IMPÉRIO – 
VILA RICA –TE00019

TERRENO 150 M² 
R$140.000,00

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 -VIRA-
COPOS 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 (CON-

DOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-
-TR 00754

TERRENO 400 M²
R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE 

ÁREA CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CON-

DOMÍNIO COM: SALA, LAVABO, 
COZINHA, LAVANDERIA,  03 
DORMITÓRIOS SENDO 01 

SUITE, CHURRASQUEIRA COM 
MAIS 01 QUARTO E 01 BA-

NHEIRO, GARAGEM COBERTA 
PARA 02 CARROS E 02 VAGAS 
DESCOBERTAS. R$ 600.000,00

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

CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

COND. FLAMBOYANT – 
CC 00052  03 DORMITORIOS, 

SENDO 1 SUITE, 02 SALAS, CO-
ZINHA, WC, ÁREA GOURMET 

R$ 385.000,000

PORTAL DAS ACACIAS –
 CC 00074  02 DORMITORIOS, 
SALA, COZINHA, WC, ÁREA 

GOURMET, ÁREA DE SERVIÇO, 
01 VAGA

R$ 400.000,000

COND.PARQUE REAL – 
CC 00053  03 DORMITORIOS, 
SENDO 1 SUITE, SALA, COZI-
NHA, WC, CHURRASQUEIRA

R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL -CA03111 
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 

SUÍTE, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET. 2 VAGAS R$ 

435.000,00

COND.VISTA VERDE – 
CC 00069  03 DORMITORIOS, 

SENDO 1 SUITE, SALA 2 
AMBIENTES, COZINHA, WC, 

CHURRASQUEIRA, 02 VAGAS
R$ 490.000,000

COND.VISTA VERDE –
 CC 00058 3 DORMITÓRIOS, 

SENDO 1 SUÍTE, SALA, COZI-
NHA, WC, LAVABO, ÁREA DE 
SERVIÇO, ÁREA GOURMET.2 

VAGAS R$ 500.000,00

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, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO.3 

VAGAS R$ 570.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO, CASA COM 02 DORMITÓ-

RIOS, 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 SUITES) 
SENDO UMA COM CLOSET 

GRANDE E AR CONDICIONA-
DO, WC SOCIAL, SALA DE TV, 
SALA DE ESTAR COM DOIS 
AMBIENTES, PÉ DIREITO DE 
6M DE ALTURA, JARDIM EM-
BAIXO DA ESCADA. SALA DE 

JANTAR, COZINHA AMPLA, 
ILHA GRANDE NO CENTRO E 
COOKTOP E ARMÁRIOS EM-
BUTIDOS, QUINTAL AMPLO, 

AREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA, FORNO PIZZA, 

FOGÃO DE LENHA, VARANDA 
NAS PORTAS DOS QUARTOS 
E NA FRENTE DA COZINHA. 
GARAGEM COBERTA PARA 
02 CARROS E DESCOBERTA 

PARA 04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093 
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, 

SALA EM 3 AMBIENTES, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO,3 

VAGAS
R$ 1.500.000,00

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

DA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – 
AP0000 02 DORMITÓRIOS, 

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

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

PLANEJADO, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 

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

(IPTU)

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-

ÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA 2 AMBIENTES, 

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

(CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 

AMBIENTES, COZINHA, ÁREA 
DE SERVIÇO WC,01 VAGA

R$ 270.000,000

JD. MOACIR 
ARRUDA – AP 00867

02 DORMITÓRIOS, SALA 2 
AMBIENTES, COZINHA, ÁREA 

DE SERVIÇO WC,01 VAGA
R$ 290.000,000

VENDA CASAS   

JD. COLIBRIS – CA 03003
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 

WC,02 VAGAS
R$ 210.000,00

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

GARAGEM.
R$ 265.000,00

JD. PORTAL DO SOL –
 CA 02979

 02 DORMITORIOS, SENDO 1 
SUITE, ESCRITÓRIO, SALA, 

COZINHA, WC
R$ 275.000,000

JD. MORADA DO SOL – 
CA 03052  02 DORMITORIOS, 
SENDO 1 SUITE, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 

02 VAGAS R$ 280.000,000

JD.NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 

SERVIÇO, 02 VAGAS.
R$ 290.000,00

CENTRO – CA03136
CASA DE FRENTE COM 02 
DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, LAVANDERIA, BA-

NHEIRO, GARAGEM PARA 02 
CARROS. EDÍCULA COM 01 

DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO.

R$ 400.000,00

CASA COND. BRESCIA – 
CC 00000 03 DORMITÓRIOS 

SENDO 1 SUITE, AMPLA SALA, 
LAVABO, COZINHA, BANHEI-
RO, GARAGEM PARA 02 CAR-
ROS, ÁREA DE SERVIÇO. TER-
RENOS COM 200 METROS, 125 

DE ÁREA CONSTRUIDA.
R$540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 

SUITE,  02 SALA,  02 COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO,  03 WC, 04 

VAGAS
R$ 550.000,00

ITAICI COND. VISTA VERDE 
– CC 00086 SOBRADO COM 
SALA, LAVABO, COZINHA , 

LAVANDERIA, CHURRASQUEI-
RA, PISCINA, BANHEIRO NA 

AREA DE LAZER, 03 QUARTOS 
COM SUITES . VAGA PARA 02 

CARROS.
R$ 590.000,00

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, ÁREA 
DE SERVIÇO, 02 VAGAS

R$ 1.000,00 + R$ 420,00 (CON-
DOMINIO) + R$ 122,00 (IPTU)

CENTRO ED. YPE – AP 00896
01 DORMITÓRIO, SALA, COZI-
NHA, 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, COZI-
NHA AMERICANA, VARANDA, 

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

DOMINIO)

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, 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 CARROS. 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 (CON-

DOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, 

BANHEIRO, COZINHA. SEM 
GARAGEM

R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO 
R$ 355,00 + IPTU R$ 55,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO

R$ 160.000,000  

JD. COLIBRIS – AP 00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, 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)

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS 

E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE 
SALAS COMERCIAIS NO DIS-

TRITO
SALAS DE  29,43 M² ATÉ 368,26 

M²
VALORES A PARTIR DE R$ 

2.000,00

CONDOMINIO AMBASSADOR 
– SA 00006SALA COMERCIAL 

COM 35 M²   R$700,00

ÓTIMO SALÃO
JD. AMERICA - SL 00355

100 M², 02 AMBIENTES, 02 WC 
SENDO 01 ADAPTADO

R$ 900,00 (INCLUSO IPTU)
JD. MORADA DO SOL - SL 

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

JD. COLIBRIS - SL 00362
120 M² R$ 2.000,00 + R$ 100,00 

(IPTU)

CENTRO - SL 00365
90 M² ,02 WC, 

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

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

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

R$ 6.000,00 + R$ 240,00 (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, COZINHA 
E AMPLO ESTACIONAMENTO 

R$ 6.000,00 

CAMPO BONITO - SL 00363
140 M² ,02 WC

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

BAIRRO PIMENTA - GL 00044
5.000 M², ESCRITÓRIO, REFEI-

TÓRIO, 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,  CO-
ZINHA, WC E VAGA DE GARA-

GEM
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, COZI-
NHA, WC, 01 VAGA COBERTA 

R$ 650,00 + R$ 50,00 (IPTU)
JARDIM REGINA – CA03137
PARTE SUPERIOR COM EN-

TRADA INDIVIDUAL.
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, LAVABO, BANHEIRO, 
VARANDA, GARAGEM PARA 

02 CARROS. R$ 1.100,00 + IPTU 
R$ 100,00

ITAICI – CA03113
CASA NO PISO SUPERIOR  

COM,  01 SUITE, SALA, COZI-
NHA, LAVANDERIA, 01 VAGA 

DE GARAGEM.
DESCOBERTA, AGUA E IPTU 

INCLUSO. R$ 1.100,00

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 

GOURMET, 02 VAGAS.
R$ 1.900,00 + R$ 322,00(CONDO-

MINO) + 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 SERVI-
ÇO, CHURRASQUEIRA, PISCI-

NA, 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, LA-
VABO, COZINHA , LAVANDE-

RIA, CHURRASQUEIRA, PISCI-
NA, BANHEIRO NA AREA DE 

LAZER, 03 QUARTOS COM SUI-
TES . VAGA PARA 02 CARROS. 

R$ 3.000,00 + COND. + IPTU

ITAICI COND. VILLAGIO – 
CC 00071 SOBRADO - 03 DOR-

MITÓRIOS 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, COZI-

NHA, 5 WC, CHURRASQUEIRA, 
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, QUINTAL, 
GARAGEM 

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

CASA COMERCIAL+ SALÃO 
-CENTRO – CA 003121

PISO SUPERIOR 03 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 01 COM SUITE,  
2 SALA, COZINHA, EDICULA, 
ÁREA GOURMET COM CHUR-

RASQUEIRA.
SALÃO 100  M² 02 WC

R$ 4.300

CASA COMERCIAL-CENTRO 
CA03119 04 SALAS SENDO 1 

SUITE, RECEPÇÃO, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO, 3 WC, 08 

VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.500

CASA COMERCIAL- CENTRO-
-CA02773 04 DORMITORIOS 
SENDO (03 SUITES), 03 SA-

LAS,ESCRITORIO, RECEPÇÃO, 
COPA, COZINHA, 05 WC, QUIN-
TAL ,  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 (CON-

DOMINIO) R$ 100,00 (IPTU)

CIDADE NOVA I – AP00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 
AMBIENTES, LAVABO, WC, 

GARAGEM.
R$1.350,00 , CONDOMÍNIO R$ 

140,00 + IPTU R$ 90,00

JARDIM DOS COLIBRIS   EDIFI-
CIO VITÓRIA REGIA – AP00943
02 DORMÍTORIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM
R$850,00



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA253 – JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2dorms,sa-
la,coz,wc,garagem para 2 carros.
CA282 – PQ INDAIA – R$400 MIL- 2 dorms (1st com closet),-
sala,coz americana,lavabo,varanda,2wc ,portão eletrônico,ar 
condicionado.Piso superior : área gourmet,churrasqueira,pia, 
wc,salão de festa,lavanderia,garagem para 1 carro coberta.
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dorms,sa-
la,coz,wc,garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,co-
z,lavabo,lavanderia,garagem
CA.367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms 
(1st),sala,coz,wc,lavanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suites,sala de estar  com 
pé direito alto integrada com coz,lavabo,lavanderia,área 
gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor solar,boiler 400l,-
garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms 
(2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,lavan-
deria,dorm de empregada,dispensa,piscina,churrasqueira, 
gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$310 MIL – 3dorms,sala,coz,2 
wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.516 – CIDADE NOVA – R$390 MIL – 3dorms,sala de 
estar,coz,lavanderia,wc de empregada,sacada,garagem co-
berta para 1 carro.
AP.535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dorms 
(1st0,sala de estar e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo mobilia-
do,ar condicionado,garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sa-
la,coz planejada,wc,garagem

TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
  
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes 
apartir de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.80 – JD.ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²

                              CHACARAS E SITIOS 

CH.717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2suites 
com closet,sala de estar e jantar,varanda,coz planejada,la-
vanderia,wc de empregada,sacada,piscina,churrasqueira,fo-
gão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e wc,pomar,-
cerca eçetrica,mezanino com porta balcão,sacada.
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
CH.756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala de 
estar conjugada com coz,lavanderia,varanda,piscina,chur-
rasqueira,forno de madeira,todo gramadp,pomar.
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,sala,-
coz,dispensa,casa de caseiro,churrasqueira,sana,mina 
d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água com 20000 L.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$1.000.000,00 -  
40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa 

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$2.300,00+IPTU (Venda: R$600.000,00).

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

CA03794 – KITNET – JD. MORADA DO SOL - Com 01 dormitório, 
cozinha, banheiro, área de serviço e sacada. – R$600,00 Isento 
de IPTU- Já incluso água e energia

de 5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tan-
que de água,nascente com córrego,piscina 3x5m,plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

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

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$900,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,1 vaga e garagem.
CIDADE NOVA - R$1000,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 vaga 
de garagem
CENTRO – R$1100,00 – dorm,sala,coz,wc
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de estar e 
jantar,coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de garagem coberta

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m²,3wc,estrutura 
para coz industrial,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 interliga-
das,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 pri-
vativo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,escadas,ser-
viço de limpeza,portaria virtual,monitoramento 24h,WC para 
cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de garage,-
sacada,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DE-
POIS R$1980,00 – área de saúde já funcionando,piso porce-
lanato,ar-condicionado,pia,espaço para esterilização,salas 
com wc privativo. Incluso : secretária,água,luz,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, mezani-
no, 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 integra-
das, 4 dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 4 vagas, pisc 
c/ cascata, churrasq e fogão a lenha e ar cond. R$880.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , cozinha 
americana planejada, espaço gourmet, lavabo, banheiro 
social e garagem coberta para 2 carros. Em fase de acaba-
mento. R$550.000,00
CA03466 – COND. JD. DOS AROMAS - 3 dorms (1 suíte), 
escritório, 3 salas, móveis planejados, lavabo, churrasq, 
forno de pizza, amplo quintal, 3 vagas e lazer completo. 
R$650.000,00
CA03703 – VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ – 3 dorms (1 
suíe), sala de TV, sala 2 amb, sala de jantar, escritório, la-
vabo, copa, coz. planejada, lavand, desp, 2 dorms c/ WC de 
empregada, piscina, churrasq, varanda, depósito, 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

CA03571 – JD. MORADA DO SOL – 1 dorm, sala e coz. 
R$600,00 + IPTU
CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, coz 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
CA03903 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, coz e 
gar. R$1.000,00 + IPTU
CA02815 – CANDELÁRIA - 2 dorms, sala, cozinha (s/ gara-
gem). 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

CA03902 – JD. MORADA DO SOL - 3 dorms (1 suíte), sala, 
coz e 2 vagas de gar. R$1.300,00 + IPTU
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
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
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.
SA00004 – PQ. DAS NAÇÕES – 110m² c/ 2 WCs. R$1.100,00 
+ IPTU
SL0235 – 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

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

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

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

CA01066 – CASA – JD. PAULISTA - 02 dormitórios, sala, banheiro, 
cozinha, área de serviço e garagem 01 vaga. - R$950,00 isento 
de IPTU

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

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 
 
AP00016- PQ. SÃO LOURENÇO-1 dorms, sala, cozinha e lav. ........................ 
.....................................................................................  R$ 700,00 + cond. e iptu
AP00026-JD. PEDROSO- 2 dorme, sala, cozinha e lav. ! vaga.  ....................... 
...................................................................................... R$ 800,00 + cond e  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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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 372602 - Colinas de Indaiatuba - 4 dormt/ 1 suíte 
máster / sala 2 amb / lavabo / coz / churras / piscina / 2 wc 
externo / jardim/ garagem R$1.220.000,00

ref. site 873602 – Jd. dos Colibris – 2 dormt/ sala/ coz/ wc / 
lavand / 2 vagas de gar R$250.000,00

 ref. site 663602 - Jardim União - 3 dormt/ 1 suíte/ sala/ coz/ lavand/ 
wc / edícula/ churrasq/ 2 vagas R$330.000,00

 ref. site 111302 - Pq das Nações  – 3 dormt / 1 suite / sala / coz 
/ wc social / lavand /  gar R$1.500,00 + IPTU

 ref. site 593402 - Portal das Cerejeiras – 2 dormt /suíte / sala 
/ coz planej / wc / lavand / gar R$1.100,00 + Cond + IPTU / 
R$240.000,00

ref. site 543602 - Edifício Ravenna -  2 dormt planej /suíte / sala c/ 
painel / coz planej / wc / lavand/ varanda / churrasq / gar R$1.000,00 
+ Cond + IPTU

ref. site 689402 – Jd. Morada do Sol – 1 wc / recuo p/ 2 carros – 
R$1.200,00 +IPTU

 ref. site 755402 - Vila Florença - Área de 150 m² (7,5 x 20 m) – 
R$100.000,00

 ref. site 203621 - Jd. Morada do Sol – 3 dormt / 1 suite / sala / coz / wc 
social / lavand / dormt despejo / ampla laje /  gar R$1.300,00 + IPTU

ref. site 393602 – Jd. Morada do Sol – 2 dormt / sala / coz / wc / 
lavand / 2 gar R$1.250,00 isento IPTU

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

ref. site 522602 - Residencial Viena - 3 dormt/ 1 suite máster/ closet/  
sala p/ 2 amb/ coz planej/ wc social / lavand / churrasq/ piscina/ 2 
gar / jardim R$1.800.000,00
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos EletricistaDentistaDecoração

MecânicaJóiasFarmácias
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Serviço Autorizado

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Reparos e reformasPlacas p/ túmulos Pousadas Psicóloga
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AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para trabalhar 
em empresa na cidade de Elias Fausto. Ex-
periência na função. Residir em Elias Fausto.

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

ASSISTENTE FISCAL / FINANCEIRO – Su-
perior completo. Conhecimentos em SPEED 
Fiscal e fechamento contábil.

ANALISTA DE PCP – Experiência na função. 
Conhecimento no sistema TOTVUS Microsiga 
Protheus. Superior completo. Residir em In-
daiatuba ou Salto.

ESTÁGIO EM LOGÍSTICA – Residir em In-
daiatuba.

INSTALADOR ESQUADRIA – Experiência 
em montagem e instalação de esquadrias de 
alumínio. Residir em Indaiatuba.

MANDRILHADOR – Experiência na função.

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

MONTADOR DE MÓVEIS – Experiência na 
função e em leitura de projetos. Ensino médio 
completo. CNH categoria B. Residir em Indaia-
tuba ou Salto.

MONTADOR DE MÁQUINAS – Experiência 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.

PROGRAMADOR DE MAQUINAS CNC – De-
senvolver dispositivos de fixação. Elaborar de-
senhos 2D e 3D. Elaborar e corrigir programas 
CNC. Programar e operar Torno CNC e centro 
de usinagem, três e quatro eixos. Metrologia. 
Comandos Misubishi, Fanuc e Siemens. Sof-
tware CAM . Residir em Indaiatuba ou Salto. 

SOLDADOR – Experiência em Solda TIG, MIG 
e Eletrodo. Residir em Indaiatuba.

TÉCNICO ELETROMECÂNICO – Conheci-
mentos 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.

Almoxarife – 2 vagas

Assistente administrativo – 1 vaga

Auxiliar de cozinha – 2 vagas

Auxiliar de enfermagem – 2 vagas

Auxiliar de pedreiro – 1 vaga

Chefe de Serviços de limpeza – 2 vagas

Coordenador (a) de restaurante – 1 vaga

Costureira em geral – 1 vaga

Cozinheiro (a) – 1 vaga

Cuidador (a) de idoso – 1 vaga

Encanador (a) – 1 vaga

Enfermeiro (a) – 2 vagas

Fisioterapeuta geral – 2 vagas

Fonoaudiólogo (a) geral – 2 vagas

Instalador (a) de alarmes residenciais – 1 
vaga

Mandrilador (a) – 1 vaga

Marceneiro (a) – 1 vaga

Montador (a) de máquinas – 1 vaga

Operador (a) de caixa – 1 vaga

Operador (a) eletromecânico – 1 vaga

Pedreiro (a) – 1 vaga

Pintor (a) de alvenaria – 1 vaga

Porteiro (a) – 2 vagas

Programador (a) de máquinas – ferramenta 
com comando numérico – 1 vaga

Soldador (a) – 2 vagas

Subgerente de restaurante – 1 vaga

Técnico (a) de enfermagem – 3 vagas

Vendedor (a) – 4 vagas

Vigilante (a) – 1 vaga

Vagas exclusivas para pessoas 
com deficiência – PCD

Empacotador (a) , a mão (PCD) – 1 vaga

Mecânico (a) montador(PCD) – 1 vaga

Oficial de serviços gerais na manutenção 
de edificações (PCD) – 1 vaga

Vendedor (a) (PCD) – 1 vaga

EMPREGOS
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classificados

Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
p i sc ina ,  chu r rasque i -
ra,  cozinha, banheiro, 
garagem pra 02 carros. 
A.T108M². + COND.214,00 
R$689.000,00 F. 3875-2215
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 
01 suite ,sala , cozinha, 
a.s, wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  R$ 
520.000,00. F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, 
cozinha, Wc. R$190.000,00 
(19) 3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA.  R$: 
175.000,00. (19) 3875-2215
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica 
do terreno e da construção – 
consulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 CRE-
CI 74.092
Casa com 3 dorms no Jd. 
dos Imperios R$380 MIL  
- (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms no Jd. 
Morada do sol R$290 MIL 
- (19) 98136-7331 
Casa  com 3 dorms ( 1st) 
no Pq. Indaia – R$280 mil 
(19) 98254 7703 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construtores 
é possível, desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, sendo 
3 de 380m² e 1 de 950m² - 
(19) 98254 7703 CRECI 74.
 OPORTUNIDADE! JD.LA-
GUNA EM SALTO-SP. 
Casa de 02 dormitórios, 
sendo um suíte, sala/cozi-
nha americana, wc, gara-
gem p/02 autos quintal nos 
fundos em lote de180m2 + 
uma chácara de 100m2 (SÓ 
TERRENO) no bairro pedre-
gulho em Indaiatuba-SP. 
troca-se por casa em In-
daiatuba de menor ou igual 
valor. Base: R$310.000, 
00. Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. Rua:77, próximo 
ao Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de 
fevereiro por R$195.000,00 
03 dormitórios, suíte, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. Aceita:  
R$110.000,00 de entrada + 
90 x R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!

JD.COLIBRIS - 02 dormi-
tórios (01 suíte) sala- co-
zinha –wc social- lavande-
ria, garagem p/02 autos. 
Oportunidade única! Em 
oferta para o mês de feve-
reiro de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00, ou 
terreno no negócio. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
JARDIM ADRIANA - Exce-
lente casa em dois pavimen-
tos, sendo no pav superior: 
02 dormitórios (01 suíte) wc 
social, sacada com porta 
balcão com vista para o 
Parque Ecológico e no pav 
inferior: sala 02 ambientes 
–lavabo, wc social, lavan-
deria, edícula   e grande 
espaço de terreno com piso 
ideal para piscina, garagem 
com portão eletrônico. De 
R$350.000,00 em oferta 
durante o mês de fevereiro 
por R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. Aceita 
apartamento no negócio.
OPRTUNIDADE! JARDIM 
ITAMARACÁ - 02 dormi-
tórios (01 suíte) wc social, 
sala, cozinha, garagem com 
portão eletronico,110m² de 
área construída, em lote 
de 133m² documentos em 
ordem para financiamento. 
Apenas R$255.000,00 acei-
ta terreno e carro. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
Vendo casa no Jardim Oli-
veira Camargo - 5 comôdos 
sala, cozinha, 3 dormitó-
rios, 2 banheiros e entrada 
para carro. Aceito financia-
mento pela caixa . Valor 
R$190.000,00. F.:(19) 3835-
1210 / (19) 3834-8020 / (19) 
98316-2829 WhatsApp
CASA– VILA FURLAN - 03 
dorm.  sendo 01 suíte, sala 
de estar e jantar, coz. plane-
jada, 02 wc, 01 lavabo, área 
de serviço, churrasqueira 
e garagem 02 vagas. A/T  
180M² A/C  150M² - R$ 
390.000,00 (Aceita Finan-
ciamento). F.: (19) 3935-
CASA – JD ESPLANADA 
- 03 dorm. sendo 01 suíte, 
01 WC, 03 sacadas, sala 
de estar, jantar e sala de 
tv, coz. planejada, dorm. de 
empregada com WC, área 
gourmet, espaço p/ piscina 
com encanamento prepa-
rado, aquecimento solar 
em todos os cômodos e 
garagem coberta 02 vagas. 
A/T  360,00 M²e A/C  270,00 
M² - R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLANADA - 
3 dormitórios, sendo 1 suíte 
com planejados, Sala, Cozi-
nha com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Garagem  4 
vagas sendo 2 cobertas. A/C 
190,00M² e A/T 300,00M² 
- R$ 640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA DO 
SOL -  02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem 02 

vagas A/C 125,00M² E A/T 
125,00M² - R$220.000,00. 
F.:(19) 3935-1413
Vende-se casa no Jardim 
Morada do Sol - Garagem 
2 carros com portão eletroni-
co, sala, cozinha, banheiro, 
2 quartos sendo 1 suíte, 
parte superior lavanderia 
e banheiro. Estuda troca 
por terreno de menor valor 
como forma de pagamento. 
F.: (19) 99735-5418. Tra-
tar c/ Antonio. Valor: R$ 
380.000,00
Vendo casa Cond. Jd. 
Park Real – Casa nova 
em fase de acabamento: 3 
dormitórios (1 suíte), cozi-
nha americana planejada, 
espaço gourmet, lavabo e 
banheiro social, sala, lavan-
deria, garagem coberta para 
2 carros, lazer e portaria 
24h. R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo casa - Sobrado 
Jd. Moacyr Arruda – 2 
dormitórios com armários, 
1 suíte, ar condicionado, 
sala de estar 2 ambientes, 
lavabo, 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 Sobrado 
Cond. Jd. dos Aromas – 3 
dormitórios (1 suíte), es-
critório, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, forno 
de pizza, amplo quintal, ga-
ragem para 3 carros e área 
de lazer. R$3.000,00 + IPTU 
+ Cond. ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Casa Jardim Aquários 
- Casa nova c/ 3 dorms, 
sendo uma suíte, wc social, 
cozinha, área de serviço, 
garagem coberta para dois 
autos, piso porcelanato. 
R$ 385.000,00. F.: (19) 
99115-8368
Casa Vila Suíça - Sobrado 
com uma suíte, planejados, 
wc social, sapa para dois 
ambientes, lavabo, cozinha 
planejada, despensa, wc, 
área gourmet e serviço. 
Garagem coberta para dois 
autos, com churrasqueira e 
forno de pizza.  A/T300m 
A/C 180m. R$ 720.000,00. 
F.:(19) 99115-8368
Vende-se uma casa dois 
quartos, sala, cozinha, ga-
ragem coberta e área de 
serviços A.T. 125m² A.C. 
99m². Valor R$215.000,00. 
Aceita carro e Financiamen-
to. F.: (19) 99124-2964
Vendo / Troco - Casa com 
3 dormitórios sendo 3 suí-
tes, garagem para 3 car-
ros, área de lazer. Troco 
por 2 casas construídas 
no mesmo terreno. Valor 
R$700.000,00 Aceito pro-
postas. 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 mesmo valor 
em Indaiatuba. Contatos 
(11)  9.9467-1115 falar com 
Silene ou (19) 3458-1172.
Aquecimento solar instalado 
e pontos para ar condicio-
nado nos quartos e salas. 
Condomínio com portaria 
24h, piscina, salão de fes-
tas, churrasqueira e quadra 
(R$ 214,66). Aceito finan-
ciamento e apartamen-
to ou terreno como parte do 
pagamento. R$ 730.000,00. 
F. 19-992170168 ou 19-
992357764.
Vendo casa no Parque 
dos Indaias – 8 cômodos, 
sendo 4 na parte superior, 
duas casas em mesmo 
terreno até R$200.000,00 
ou financiamento. F.: (19) 
99482-6697 / (19) 3875-
3201 João. Tendo interesse 
ver fotos na OLX.
SOBRADO CONDOMÍ-
NIO BRÉSCIA - Três suítes 
com sacadas, salas de jan-
tar, estar, lavabo, espaço 
gourmet, cozinha planejada 
e lavanderia. Acabamento 
de luxo, 200 m² de área 
construída.

 
CASA -JD. MONTE VERDE 
- 01 dorm., sala, coz., WC, 
lavanderia e garagem 01 
vaga. - R$750,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MORADA 
DO SOL - 02 dorm., sala, 
coz., wc com box, área 
de serviço e garagem 02 
vagas. Ótimo acabamento. 
- R$1.350,00 +IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SOBRADO -JD. MORADA 
DO SOL - 03 dorm., sendo 
02 com sacada, sala para 02 
ambientes, copa/coz. com 
balcão planejado, 02 WC, 
02 lavanderias (sendo 01 
no piso superior), churras-
queira e garagem 02 vagas 
com portão eletrônico. - 
R$1.400,00 +IPTU. F.: (19) 
3935-1413
Vendo ou Alugo Sobrado 
Cond. Jd. dos Aromas – 3 
dormitórios (1 suíte), es-
critório, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, forno 
de pizza, amplo quintal, ga-
ragem 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, lavanderia, 
churrasqueira e 2 vagas 
de garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. Fone: (19) 
99778-4336
Aluga-se Casa Jardim Pa-
radiso - Lindo sobrado com 
3 sítes, c/1 master. Piscina 
e jardim. R$ 5.000,00 + iptu 
+ cond. F.:(19) 99166-8272

 
Apartamento com 3 dorms 
na Cidade Nova R$ 800 MIL 
- (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 dorms 
na Cidade Nova R$350 MIL 
- (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 dorms 
no bairro chácara do trevo 
R$370 mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(planeja-
da), banheiro, garagem p/01 
carro . cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Vendo apt no Centro com 
2 dorm. + 1 suíte, todos os 
cômodos com armário, ga-

ragem p/ 2 carros e cozinha 
planejada. (19) 99697- 6698
Vendo Apartamento Ed. 
Torres da Liberdade – 3 
dormitórios (1 suíte), WC 
social, sala, cozinha, lavan-
deria, 2 vagas de garagem e 
home box no sub solo. Acei-
ta permuta. R$500.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vende - se Apartamento 
Cocais II - 2 dormitórios, 
banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e 1 vaga de gara-
gem coberta. R$200.000,00. 
Fone: (19) 99194-0145
Oportunidade Aparta-
mento Jd. Tropical – 2 
dormitórios sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia, WC social, va-
randa gourmet e 1 vaga de 
garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento Sala Living 
- Bosqueirão Santos-SP 
- Frente prédio na praia 
F.: (13) 99718-5517 / (13) 
99712-3768 WhatsApp
Apartamento 2 dorm, suite 
- Frente ao mar Vila Caiçara 
/ Praia Grande   F.: (13) 
99718-5517 / (13) 99712-
3768 WhatsApp

 
Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio 
Bosque dos Indaiás - com 
2 dormitórios, sala em L, 
garagem coberta. Valor 
R$190.000,00. F.: 99416-
9250
Aluga-se apartamento 
Solar dos Girassois - 2 
dormitório, sala, cozinha, 
1 banheiro, 1 vaga para 
carro. Valor: R$ 800,00 
F.: (19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550
Alugo Apto. Aclimação 
em São Paulo - 4 dormi-
tórios, móveis planejados 
em todos os comôdos, 2 
vagas na garagem, 160m². 
Valor 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 caseiro para 
serviços gerais em sítio na 
estrada de Indaiatuba para 
Monte Mor. Boa localidade 
para morar F.: (19)99736-
7983 ou  99619-2921 (What-
sApp)
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda ava-
randada, gramada, pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido com 
água por gravidade, diver-
sas árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entra-
da + parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294
CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., sala 
de estar, sala de jantar, 
cozinha, wc, área de ser-
viço e garagem 02 vagas. 
Gramada e possui piscina. 
A/C 258.78M² e A/T 5.280M² 
- R$ 790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Chácara - Recanto das 
Flores Linda com planta 
aprovada para casa com 
piscina. Pomar, área gour-
met, com churrasqueira , 
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2 wcs, cozinha, dispensa, 
logo com peixes. A/T500m 
A/C 200m² R$ 700.000,00. 
F.: 19 99115-8368
Parque das Bandeiras - 
Chácara de 1000 metros 
casa c/4 dorms, 2 suítes. 
Em construção. Valor R$ 
320.000,00. F.: (19) 97423-
3079
Vendo Chácara 2.500m² 
Colinas do Mosteiro - fun-
do para o lago à 100 metros 
da portaria. F.: (13) 99718-
5517 / (13) 99712-3768 
WhatsApp

 
Terreno Condomínio Ter-
racota - Plano boa localiza-
ção 1808m² R$ 542.400,00 
F.:(19) 99115-8368
PARQUE SÃO LOURENÇO 
(ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 – R$1060,00P/ 
M2 - ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 3935-
3294. 
JARDIM ALICE (ÚNICO 
LOTE NA RUA) 125M2 – 
PLANÍSSIMO – R$1.100,00 
P/ M2 - F.:(19) 99762-7997 /  
(19) 3935-3294
J a r d i m  P i e m o n t e  - 
311m².  Boa topografia R$ 
160.000,00 F.: (19) 99166-
8272
Europark Terreno Indus-
trial - 1000m² ótima topo-
grafia R$ 400.000,00 F.:(19) 
99166-8272
Jardim Bréscia - Oportuni-
dade única, TERRENO com 
200m2, plano, na quadra 
H, com escritura e registro, 

R$165.000,00. Estuda -se 
proposta. F.: (19) 3834-6222 
/ (19) 98394-0038. 
Terreno no Distrito In-
dustrial Vitória Martini. 
Rua: Mafalda Barnabé So-
liani com Alberto Magnusson 
lote de esquina podendo 
construir 5 galpões, área 
1322,72m² lote 21 quadra 
F. Valor: R$600.000,00 par-
celo em 6 vezes F.:(19) 
97420-5895
Vendo terreno Cond. 
Jd. Residencial Veneza 
- 250m². Condomínio com 
piscina adulto e infantil, sa-
lão 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 - Condomínio Ter-
racota. Plano boa localiza-

ção 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 Esplanada I, excelen-
te localização e topografia, 
a 50 metros da Av. do par-
que ecoógico 5 minutos do 
centro, próximo ao Colégio 
Objetivo e o novo Sumerbol, 
Padaria Suiça e Gianini, fácil 
acesso as rodovias. Doc: 
ok. Escriturado e registro. 
Contato F.: (19) 98288-
1728. Proprietário. Valor:  R$ 
235.000,00 Mil
Terreno Condomínio Ho-
rizontown - 450m² F.: (13) 
99718-5517 / (13) 99712-
3768 WhatsApp
Vende-se terreno na 
Vila Suiça - Todo mura-
do 12 X 25 metros. Valor 
R$235.000,00. Tratar com 
proprietário F.: (19) 98324-
3243

 
Vende-se padaria no centro 
F.: (19) 3835-4071
Vende-se Ponto – Jd. Re-
gina - Salão odontológico - 
40m² mobiliado, 2 banheiros 
e garagem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: (19) 
99778-4336
SALÃO COMERCIAL –
REC. CAMPESTRE JÓIA 
- 250m² construídos. Co-
zinha, mezanino, lavan-

1.DURVALINA CICOTI ZOR-
GE com 90 anos, Viúvo (a) 
de AMANCIO ZORGE, Sendo 
Filho (a) de ROSA ZANGHETA 
e JOSÉ CICOTI. Deixa Filho 
(s): MARIA, MARLENE, JOSE 
e ROSA (todos maiores). Fa-
lecido (a) em: 28/04/2019, e 
Sepultado (a) no CEMITÉRIO 
DE MIRANDÓPOLIS-SP aos 
29/04/2019.

2.MARIA SEBASTIANA DO 
NASCIMENTO com 94 anos, 
Viúvo (a) de ANTILIO AGAPI-
TO DO NASCIMENTO, Sendo 
Filho (a) de JOÃO JOSE DE 
MOURA e MALVINA MARIA 
DE JESUS. Deixa Filho (s): 
APARECIDA, ANEZIO, ADE-
MIR, ANTILIO, RILDO e MAR-
LENE (TODOS MAIORES). 
Falecido (a) em: 15/05/2019, 
e Sepultado (a) no CEMITE-
RIO PARQUE CAMBIRI aos 
16/05/2019.

3.JOSE CANDIDO LUIZ FI-
LHO com 86 anos, Viúvo (a) 
de MARIA APARECIDA DE 
MOURA LUIZ, Sendo Filho 
(a) de JOSE CANDIDO LUIZ 
e MARIA BARBOSA LUIZ. 
Deixa Filho (s): GELIO, LIN-
DOMAR, GILMAR, ZELINDA, 
MARLENE, MARLI, JOSE 
LUIZ (TODOS MAIORES). Fa-
lecido (a) em:  25/05/2019, e 
Sepultado (a) no CEMITÉRIO 
MUNICIPAL DE ITU-SP aos 
26/05/2019.

4.ANA DO PRADO ANTO-
NIO com 101 anos, Viúvo(a) 
de BERTOLDO ANTONIO, 
Sendo Filho (a) de GABRIEL 
GALDINO DO PRADO e MA-
RIA ANTONIA. Deixa Filho (s): 
ERMELINDA, ANADIR, MARIA 
e ADMIR (TODOS MAIORES). 

NOTAS DE FALECIMENTO
Falecido (a) em: 30/05/2019, e 
Sepultado (a) no CEMITÉRIO 
PARQUE DAS FLORES aos 
31/05/2019.

5.MARIA APARECIDA DE PAU-
LO com 75 anos, Casado (a) 
com DURVALINO FRANCISCO 
DE PAULO, Sendo Filho (a) de 
NEMEZIO THOMAS DE MORA-
ES e PAULA MARIA DE JESUS. 
Deixa Filho (s): JOSE MARIA, 
FORTUNATA, AURORA, MARI-
NA, MARIA INÊS, VERA, MARIA 
LUIZA, HELIO, JOÃO e ANGE-
LICA (MAIORES). Falecido (a) 
em: 02/06/2019, e Sepultado (a) 
no CEMITÉRIO MUNICIPAL EM 
TAUBATÉ-SP aos 03/06/2019.

6.PAULO ESCALEIRA DA SIL-
VA com 65 anos, Casado (a) 
com LIDIA MARIA VASKEVI-
CIUS DA SILVA, Sendo Filho (a) 
de NORBERTO ANTONIO DA 
SILVA e ADELINA AUGUSTA DA 
SILVA. Deixa Filho (s): FABIO, 
NORBERTO e PAULO ROGE-
RIO. Falecido em: 03/06/2019, 
e Sepultado no CEMITÉRIO 
JARDIM DA COLINA aos 
04/06/2019. 

7.JOSE RODRIGUES  DE 
SOUZA com 64 anos , Casado 
(a) com ANA ANASTACIO DE 
SOUZA sendo filho(a) ERAPIA 
DIAS DE SOUZA.deixa filho(s): 
LUCIANA 42, FABIANA  36, Fa-
lecido em: 11/06/2019, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 12/06/2019. 

8.FABIANA ROCHA DE SOU-
SA com 39 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de IVAN 
RODRIGUES DE SOUSA e 
NAILCE ROCHA DE SOUSA.
deixa filho(s): JOSE AUGUSTO 
14, Falecido em: 12/06/2019, e 

sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/06/2019. 

9.THEREZA PAULINO GOMES 
com 74 anos , Casado (a) com 
SEBASTÃO GOMES sendo fi-
lho(a) de ANTONIO PAULINO e 
ROSARIA DA SILVA PAULINO.
deixa filho(s): ANTONIO, RO-
NALDO, SOLANGE, PAULO, 
CLAUDICEIA ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 12/06/2019, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 13/06/2019. 

10.ANTONIO NARCISO com 
89 anos , Era Viúvo(a) de ANITA 
LUCIA DOS SANTOS NARCI-
SO sendo filho(a) de CANDIDO 
NARCISO e JOANA BAPTISTA.
deixa filho(s): VALDINEIA, DO-
RIVAL ( MAIORES )ANTONIO 
(FAL) , VALTER ( FAL ), Falecido 
em: 12/06/2019, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
13/06/2019. 

11.SOLANGE SOUZA PEREI-
RA com 37 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOÃO FERMI-
NO PEREIRA e MARIA AUZENI 
RIBEIRO SOUZA PEREIRA.
deixa filho(s): GABRIELLY  14, 
Falecido em: 12/06/2019, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/06/2019. 

12.JOSE EVERACI MENEZES 
SANTOS com 66 anos , Casa-
do (a) com SONIA APARECIDA 
DOS SANTOS sendo filho(a) 
de ANTONIO FRANCISCO 
DOS SANTOS e EUFROSI-
NA MENEZES DOS SANTOS.
deixa filho(s): EDNILDE 40, 
FERNANDO 30, Falecido em: 
12/06/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
13/06/2019. 

13.EVA DOS SANTOS PEREIRA 
com 89 anos , Era Viúvo(a) sendo 
filho(a) de PAULO DOS SANTOS 
e JOANA DA LUZ. Falecido em: 
12/06/2019, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 13/06/2019. 

14.FELINA DE OLIVEIRA BATIS-
TA com 75 anos , Era Viúvo(a) de 
PAULINO DA ROCHA  BATISTA 
sendo filho(a) de MARCILIO MA-
TEUS DE OLIVEIRA e MARIA 
DA CONCEIÇÃO.deixa filho(s): 
SAULO, DAVID, JONAS, PAU-
LINO, SUELI ( MAIORES )LEVI 
(FAL), SOLANGE ( FAL ), Falecido 
em: 13/06/2019, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
14/06/2019. 

15.VALDEMAR FIRMO DIAS com 
75 anos , Era Viúvo(a) de MARIA 
LUCIA DA SILVA DIAS sendo fi-
lho(a) de JOÃO FIRMO DIAS e 
JULITA SALUSTIANA DIAS.deixa 
filho(s): LUCIMARA 50, VALTER 
47, ROSANGELA 45, PAULO 
41,Falecido em: 13/06/2019, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 14/06/2019. 

16.LEONARDO HENRIQUE 
MACHADO DA SILVA com 0 
anos , sendo filho(a) de PAULO 
ROBERTO FLORIANO DA SILVA 
e JAQUELINE GREICIELLE MA-
CHADO, Falecido em: 13/06/2019, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 14/06/2019. 

17.JOSE EDUARDO SANCHES 
com 63 anos , Casado (a) com 
ANGELA MARIA LEME SAN-
CHES sendo filho(a) de JOSE 
SANCHES e JOSEPHA FERRARI 
SANCHES.deixa filho(s): DANIEL 
40, JESSICA 24, LAIS 20, PATRI-
CIA 33, Falecido em: 13/06/2019, e 
sepultado(a) no CANDELARIA aos 
14/06/2019. 

18.MARIA APARECIDA SAC-
COMAM THEODORO com 59 
anos , Era Viúvo(a) de BENEDITO 
THEODORO sendo filho(a) de 
JOSE LUIZ SACCOMAM e AN-
TONIETTA MONTU SACCOMAN.
deixa filho(s): JOÃO 25, Falecido 
em: 13/06/2019, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
14/06/2019.  

19.DURVALINO DIAS DANTAS 
com 76 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de SEBASTIANA 
DIAS DANTAS.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 13/06/2019, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
14/06/2019. 

20.MARIA DE NARDO HERERA 
com 89 anos , Era Viúvo(a) de AN-
TONIO HERERA sendo filho(a) de 
PEDRO DE NARDO e ANA DECI-
CINO.deixa filho(s): EURIDES 
67 LUIS 55 IVANI 65 ANTONIO 
62, Falecido em: 13/06/2019, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 14/06/2019. 

21.ELZA SEBASTIANA MORATO 
com 73 anos , Era Viúvo(a) de 
MARIO SILVEIRA MORATO sen-
do filho(a) de LAZARO DE OLI-
VEIRA e MARIA VICTORIA DE 
OLIVEIRA.deixa filho(s): MARIA, 
LUCIANA, JOSÉ MARIO (MAIO-
RES), Falecido em: 13/06/2019, 
e sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 14/06/2019. 

22.JOÃO CEZAR com 71 anos , 
Casado (a) com MATILDE ARF 
CEZAR sendo filho(a) de PEDRO 
ALVES CEZAR e OVIDIA LAZA-
RA RIBEIRO.deixa filho(s): RO-
NALDO 37 CASCIA 36 LETICIA 
30, Falecido em: 14/06/2019, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 14/06/2019. 

23.JOSE LIRA DO NASCIMEN-
TO com 54 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de DANIEL LUIZ 
DE LIRA e JOSEFA MARIA DO 
NASCIMENTO DE LIRA.deixa 
filho(s): NÃO DEIXA FILHOS, Fa-
lecido em: 14/06/2019, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
15/06/2019. 

24.SEBASTIANA GOMES DE 
LIMA com 85 anos , Era Viúvo(a) 
de JOEL DE LIMA sendo filho(a) 
de BENEDITO GOMES e CAN-
DIDA DIAS DA SILVA.deixa fi-
lho(s): DORIS, AMAURI ,MAGALI 
, LORIS , MARCOS (MAIORES), 
Falecido em: 14/06/2019, e se-
pultado(a) no CANDELARIA aos 
15/06/2019. 

25.LUIZ AUGUSTO TONIATO 
com 42 anos , Era Divorciado(a) de 
FLAVIA LUZIA LIMA DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de MARIO TONIA-
TO e NIDES DA SILVA TONIATO.
deixa filho(s): JULIA  17,  ENZO  
15, Falecido em: 14/06/2019, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 15/06/2019. 

26.LUIZ CARLOS DA SILVA com 
73 anos , Casado (a) com DUSSO-
LINA MENDES DA SILVA sendo 
filho(a) de JOSE MAURICIO DA 
SILVA e FRANCISCA GALDINA 
DA SILVA.deixa filho(s): ADRIANA 
45,ALEX 44, ALEXANDRE 41, ALI-
NE 37, Falecido em: 14/06/2019, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 15/06/2019. 
27.APARECIDA DE FATIMA 
FERREIRA com 61 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de EU-
RANDINO ANTONIO FERREIRA 
e OLINDA MARCORIN FERREI-
RA.deixa filho(s): NÃO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 14/06/2019, e 
sepultado(a) no CANDELARIA aos 
15/06/2019. 

28.ANGELO BROETTO com 96 
anos , Era Viúvo(a) de MARY MA-
RIA BROETTO sendo filho(a) de 
ANTONIO BROETTO e CLARICE 
CAUZI.deixa filho(s): CESAR 67, 
CLAUDIA 65, NADIA 63, PATRI-
CIA 61, RENATO 59, Falecido em: 
15/06/2019, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 15/06/2019. 

29.YEMICO KUABARA com 83 
anos , Casado (a) com KATSUYA 
KUABARA sendo filho(a) de IMAITI 
KUVABARA e AYACO KUVABARA.
deixa filho(s): APARECIDA 57, LUIS 
53, Falecido em: 15/06/2019, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 15/06/2019. 

30.JANDIRA SOMBINI PAVAN 
com 89 anos , Era Viúvo(a) de DE-
METRIO PAVAN sendo filho(a) de 
ORESTES SOMBINO e AVELIVA 
REZAGUI.deixa filho(s): JOSE, 
Falecido em: 15/06/2019, e se-
pultado(a) no CANDELARIA aos 
16/06/2019. 

31.JOSE CARLOS DOS SAN-
TOS com 57 anos , Era Viúvo(a) 
de DONIZE PEREIRA DOS 
SANTOS sendo filho(a) de JOSE 
JUAREZ DOS SANTOS e MARIA 
DAS GRAÇAS DOS SANTOS.
deixa filho(s): DIULA 28, Falecido 
em: 15/06/2019, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
16/06/2019. 

32.PAULO DA SILVA com 63 
anos , Casado (a) com MARIA DE 
LOURDES CANDIDO DE SOU-
ZA SILVA sendo filho(a) de JOSE 
FRANCISCO DA SILVA e MANO-
ELA FRANCISCA CORDEIRO 
SILVA.deixa filho(s): ISAAC, FELI-
PE , FILHOS MAIORES, Falecido 
em: 16/06/2019, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
18/06/2019. 

33.ADILSON MARCELO 
MUNIZ com 43 anos , Era Di-
vorciado(a) de JOSILENE DE 
SOUZA LIMA sendo filho(a) 
de JOÃO ANTONIO PRIMO e 
ZORAIDE DE SANTANA MU-
NIZ.deixa filho(s): MONIQUE 
22, MILENA 16, Falecido em: 
17/06/2019, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
18/06/2019. 

34.ODILA FROIO CINCOTTO 
com 91 anos , Era Viúvo(a) 
de IRINEU CINCOTTO sendo 
filho(a) de SYLVIO FROIO e 
THEREZA FROIO.deixa fi-
lho(s): AGNES 67, ANAI 63, 
Falecido em: 17/06/2019, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 17/06/2019. 

35.BENEDITA CAMARGO 
DO NASCIMENTO com 91 
anos , Era Viúvo(a) de JOÃO 
ANTONIO DO NASCIMENTO 
NETO sendo filho(a) de AN-
TONIO CAMARGO e ELVIRA 
FLORENCIA DE JESUS.deixa 
filho(s): TEREZA, JEZUINO, 
CANDIDO, CONCEIÇÃO, 
JAIR (MAIORES ), Falecido 
em: 17/06/2019, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 18/06/2019. 

36.OSVALDO AUGUSTO 
DANIEL com 71 anos , Era 
Viúvo(a) de MARIA JOSE 
SILVA DANIEL sendo filho(a) 
de AUGUSTO DANIEL e LE-
ONOR DE CASTRO DANIEL.
deixa filho(s): MEIRE, PATRI-
CK ( MAIORES ), Falecido em: 
18/06/2019, e sepultado(a) no 
CEMITERIO MUNICIPAL 
DE COSMOPOLIS aos 
18/06/2019.

deria, 02 WC’s sendo 01 
adaptado p/ cadeirante. 
- R$4.000,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SALÃO COMERCIAL – JD. 
HUBERT – Localizado na 
marginal do Parque eco-
lógico! São 500m² cons-
truídos, possui mezanino, 
escritório e banheiros. - 
R$4.300,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
Vendo Marcenaria instala-
da e funcionando ( vendo 
também somente as má-
quinas) F.: (19) 97423-3123

 
Vendo TV PHILCO 32” Led 
Slim. Valor R$800,00 á vis-
ta. Tratar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500
Cursos de cabeleireiro, 
manicure, maquiagem, de-
pilação e barbearia.Informe 
a senha J46 para receber 

desconto especial! Ligue: 
(19) 3318-4441 /Whats 
98965-8498
Cursos de cuidador de 
idoso, atendente de far-
mácia, informática, rotinas 
administrativas e logística. 
Informe a senha J46 para 
receber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Vendo escrivaninha nova 
sem uso R$150,00. F.: (19) 
3875-4737 / (19) 99380-
5379
Vendo Rack novo 2,0 metro 
R$150,00.F.: (19) 3875-
4737 / (19) 99380-5379
Vendo cokpit com volante. 
R$1300. Tratar com Guilher-
me (19) 99712-1426
Vendo Mesa de 8 lugares 
2 metros de comprimento 
por 1 de largura. F.: (19) 
99292-6972
Vendo Guarda roupa em 
Bom estado cor: Marfim 4 
gavetas e 4 portas  Valor: 
R$190,00 F.: (19) 98143-
4184

Vendo Prensa Camise-
ta/caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação de 
camisetas, almofadas, mou-
se pad, azulejo, mais Prensa 
para Canecas. R$ 900. F.: 
(19)98125-2939
Vendo berço - berço ame-
ricano com colchão, 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 Ferrari F.:(19) 
3875-7624
Vendo Maquina de costura 
Singer zig zag aceito cartão 
R$300,00 F.: (19) 98174-
5270
Vende-se Dvds raros, se-
riados, desenhos, entre ou-
tros Fone: (19)99193-2917 
WhatasApp
Vende-se Bacia de banhei-
ro branca para por caixa 
R$20,00 Fone: (19)99193-
2917 WhatasApp

Vende-se uma camera Te-
ck-Pick nova sem uso na 
caixa, grava, filma, e serve 
como web-cam R$300,00  
Fone: (19)99193-2917 Wha-
tasApp

 
Vende-se Idea 1.8 Adven-
ture Ano: 2015 Cor: Branco 
Km: 37.700 Único dono. 
Falar com Zeca Cel: (19) 
99889-8368 WhatsApp
Vende-se Cobal t  1 .8 
LTZ Automatico modelo: 
2014 IPVA pago. Valor 
R$38.500,00 com NF de 
fabrica, única dona F.: (19) 
99714-4113 / (19) 3875-4550

 
Ofereço-me como conser-
tos de maquina de costura 

industrial (Máquina reta duas 
agulhas, travete, galoneira 
e interlock) F.: (19) 99212-
1731 
Ofereço-me como Revisão 
Manutenção e instalação: 
Alarmes - cerca elétrica pon-
teiro e portas eletronicas - ca-
meras acesso remoto. Elétri-
ca, PABX, interfonia predial, 
residencial, comercio, con-
domínio F.:(19) 991932917
Ofereço-me como prestador 
de serviços de pedreiro, 
encanador, eletricista e jar-
dineiro. F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como cuidadora 
de idosos F.: (19) 3875-7624
Ofereço-me para instala-
ção, manutenção, revisão 
preventida e corretiva de 
alarmes, cameras cftv, cer-
ca eletrica, porteiro e video 
porteiro entre outros. Preços 
promocionais Indaiatuba e 
região. Faça um orçamento 
sem compromisso  Fone: 
(19) 99193-2917 WhatsApp



B16 Serviços / Utilidades


