
Rainha Faici define suas finalistasCidade recebe etapa 
da Mitsubishi Cup

Casa da Memória é inaugurada com homenagens

Novo prédio localizado no Jardim Pompéia tem quatro pavimentos com 3.221,65m² de área construída, sendo 1.807,64m² de área útil de arquivo

WERNER MÜNCHOW/MAIS EXPRESSÃO

CONCURSOCONCURSO

NOVIDADE

Uso de celular ao volante é debatido

Dez candidatas garantiram vaga na final do Concurso Rainha Faici 2019, em nova 
seletiva realizada na noite de terça (25), na Sala Acrísio de Camargo. A próxima 
etapa será a grande final, que acontece no palco principal da Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial de Indaiatuba em sua abertura, no dia 2 de agosto. 

Ingo Hoffmann e Paulão Gomes, dois grandes do au-
tomobilismo nacional que fizeram história nas décadas de 
80 e 90 protagonizando duelos épicos nas pistas, voltam 
a se enfrentar amanhã (29), na Fazenda Pimenta, onde 
disputam a terceira etapa da Mitsubishi Cup. P. A13

Levantamento apre-
sentado pela Agência Na-
cional de Águas indica 
aumento no consumo, que 
era de 0,15 metros cúbicos 
por segundo em 2009 para 
0,25 este ano. A autarquia 
destaca que “neste período, 
houve um crescimento 
populacional de 35% e au-
mento de ligações de água 
industriais de 49%”. 

Integrantes da Asso-
ciação das Entidades Étnicas 
de Indaiatuba divulgaram na 
última terça (25) os detalhes 
da 21ª edição da Festa das 
Nações Unidas de Indaiatu-
ba, que acontece entre os dias 
5 a 7 de julho, no Pavilhão 
da Viber. Este ano, o evento 
homenageará a Colônia 
Alemã do Bairro Friburgo, 
fundada há 140 anos. 

Consumo 
aumenta 66% 
em dez anos

Fenui volta
para Viber no 
mês de julho
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DIVULGAÇÃO

Ministério da Saúde divulga pesquisa; em 2019, 756 multas já foram registradas

A Fundação Pró-Memó-
ria inaugurou ontem (27), 
a Casa da Memória “José 
Luiz Sigrist”, localizada 
no Jardim Pompéia e 
que abriga a Biblioteca 
Municipal Rui Barbosa e 
os Arquivos Municipais, 
Permanente e Intermedi-
ário. A lei 6.865, de mar-
ço de 2018, de autoria do 
vereador Luiz Alberto 
‘Cebolinha’ Pereira, ofi-
cializou a homenagem. 
Já o Espaço de Pesqui-
sa ‘Antônio Reginaldo 
Geiss’ foi uma sugestão 
do prefeito Nilson Gas-
par, para homenagear 
um dos idealizadores 
da Fundação Pró-Me-
mória, que presidiu du-
rante 25 anos.



Editorial
Acidente ou negligência?

Artigo

Segundo dados do Ministério da Saúde, 19,5% 
da população das capitais brasileiras afirma que faz 
o uso do celular enquanto dirige. Contudo, basta 
dar uma volta pelas principais vias de Indaiatuba 
para perceber que este problema não é exclusivo 
das grandes cidades: o celular se tornou pratica-
mente um acessório indispensável até mesmo para 
quem está dirigindo.

Responsável pela criação e aplicação do Mo-
vimento Maio Amarelo em todo o país, o Obser-
vatório Nacional de Segurança Viária destaca, em 
entrevista ao Mais Expressão, que estes números 
devem ser ainda maiores que os divulgados. Porém, 
o que mais assusta é saber que dirigir ao telefone 
celular é tão quanto perigoso quanto conduzir 
embriagado. 

Entre as exigências deste mundo moderno está 
a rapidez e o dinamismo nas tomadas de decisões 
e até mesmo nas conversas mais informais. Tanta 
urgência acabou popularizando aplicativos de 
mensagens que se destacam ao oferecer diversas 
opções para quem quer se falar agora, sem chances 
de esperar. 

Contudo, essa mesma urgência que traz dina-
mismo nos negócios e nas relações humanas, tam-
bém pode causar desatenção e, consequentemente, 
acidentes das mais variadas gravidades, que lotam 
nossos hospitais, sejam eles públicos ou privados.

Portanto, cabe aos nossos motoristas - inde-
pendente do tipo de veículo que estão guiando - e 
também aos pedestres, que reforcem seus esforços. 
Não no sentido de darem respostas urgentes, mas 
sim de preservar a vida. A sua e daqueles que vi-
vem ao seu redor. Urgência alguma vale o ‘peso’ 
de causar um acidente. Afinal de contas, como bem 
observa o diretor-presidente do Observatório, dis-
trair-se ao volante não é acidente, mas negligência 
e imprudência. 

Operação São Paulo Mais Seguro 
será realizada durante a semana

Secretária de Esportes de Salto recebe 
doações para equipe de Bicicross

A Polícia Militar realiza esta semana a Op-
eração São Paulo Mais Seguro, a finalidade 
da iniciativa é garantir a continuidade 
da redução dos indicadores criminais, 
aumentando a presença ostensiva para 
melhorar a percepção de segurança das 
pessoas e combater o crime.

A ação conta com a mobilização de 
19.481 policiais militares, além do em-
prego de 8.128 viaturas e 11 helicópteros, 
distribuídos em 1.930 diferentes pontos.

A Secretaria de Esportes e Lazer de Salto 
recebeu a doação de cinco bicicletas acom-
panhadas de capacetes da empresa UNIKA 

Telecom de Campinas. 
A doação aconteceu no último sábado 

(15), em comemoração à recém-revi-
talizada pista de bicicross “Odilo Cav-

alcante Maranhão” no Jardim Elizabeth. 
A equipe de BMX de Salto passa a 

contar com estes equipamentos que estão 
disponíveis para suas equipes e atletas.
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LICENÇA MATERNIDADE – O QUE A GESTANTE PRECISA 
SABER A RESPEITO DESSE DIREITO CONSTITUCIONAL

Olá, pessoal!
Todos nós temos características que gostamos demais e de menos em nossa face e em nosso sorriso. 
Muito se discute hoje em dia sobre a arte da beleza e, inclusive, até ela entra na moda e, com isso, muda de tempo em tempo o que é belo!
A estética do sorriso está intimamente ligada à estética facial e existe uma proporcionalidade entre cada porção do rosto a ser seguida para que 

tenhamos uma sensação de beleza no conjunto total.
Por isso, a Medicina e a Odontologia precisam trabalhar juntas. Não há como deixar o sorriso maravilhoso se o paciente está insatisfeito com o 

seu nariz, com o comprimento facial, assimetrias esqueléticas, tamanho do queixo, etc...
Hoje em dia, o Ortodontista (no meu caso) tem que entender todas as regras da beleza facial, estudar sobre todos os artifícios cientificamente com-

provados para harmonização facial, além de continuar seus inesgotáveis estudos na arte de construir uma mordida extremamente funcional e estética 
para cada paciente sentado em sua cadeira do consultório.

Muitas vezes é preciso complementar a Ortodontia com uma Cirurgia Ortognática, ou uma toxina botulínica para corrigir a altura do sorriso e as 
famosas marcas de expressão ao sorrir e utilizar os músculos faciais, ou uma cirurgia plástica gengival para fazer a arquitetura da gengiva na proporção 
correta, as famosas lentes de contato dental também entram nessa categoria, devolvendo forma e cor agradável aos dentes perfeitamente alinhados 
após o tratamento ortodôntico.

Enfim, a Medicina e a Odontologia tem evoluído muito e, o mais importante, é que estejamos evoluindo junto. Todos nós, profissionais da Saúde e 
da Estética Facial, no caso, precisamos nos conscientizar disso para aproveitarmos tudo o que a tecnologia e a inovação constante trazem de benefícios 
aos nossos pacientes.

O mundo não para. Todos queremos sorrir sem termos vergonha ou qualquer incômodo. Queremos tirar fotos maravilhosas sem precisar utilizar 
os filtros para corrigir as ruguinhas e imperfeições no sorriso e na face. 

Estamos aqui para isso: evoluir junto com vocês!

Tem dúvidas? Estou à disposição!
Dra. Renata Gonçalves Silva - Especialista em Ortodontia - CROSP 78643 - dra.renata@bellesante.com.br ou www.bellesante.com.br

A licença maternidade é um assunto que gera muita dúvida a gestantes, objetivo desse trabalho e esclarecer sobre o que se refere tal tema 
e ainda quais os direitos que são garantidos ás empregadas gestantes a fim de que tal direito possa ser exercido de forma segura pelas mesmas.

A licença maternidade é um direito constitucional com regulamentação  na Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) em seu artigo 392 e 
seguintes. Tais dispositivos garantem á empregada gestante o direito a licença de 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.  

Tal direito NÃO É PAGO pela empresa e sim pelo INSS, PORTANTO SE TRATA DE UM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO, e o 
procedimento que a empregada deve adotar é o seguinte: 1) A empregada deve notificar o seu empregador da data do inicio do afastamento 
do emprego, o que poderá ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência desta.

Ainda na hipótese da empregada  adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança será concedida licença maternidade 
nos termos do artigo 392 da CLT. A licença só será concedida mediante apresentação do termo judicial de guarda á adotante ou guardiã.

Inclusive é garantido á empregada grávida a transferência da função, quando as condições de saúde exigir; ainda lhe é assegurada á 
retomada da função anteriormente exercida (logo após o retorno do trabalho). Por fim, a lei a segura á dispensa do horário de trabalho pelo 
tempo necessário para realização de 06 consultas médicas e mais exames complementares se necessário.

Na hipótese da gestante falecer, a lei com a finalidade de proteger o recém nascido assegura ao cônjuge ou empregado o gozo da licença 
por todo o período da licença maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu 
abandono 

Ainda quando gestante, a empregada terá direito ao salário integral e, quando variável calculada de acordo com a média dos 06 (seis) 
últimos meses de trabalho, bem como aos direitos e vantagens adquiridos, sendo lhe ainda facultado reverter á função que anteriormente 
ocupava. Ainda mediante atestado médico é facultado à mulher grávida

Por fim: a fim de proteger a MULHER contra dispensa arbitrária ou sem justa causa por parte do empregador a ESTABILIDADE DA 
GESTANTE É GARANTIDA DESDE A CONFIRMAÇÃO DA GRAVIDEZ ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO.

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

A ESTÉTICA DO SORRISO E DA FACE
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Saae destaca crescimento populacional e aumento de ligações de água industriais como causas
Consumo de água aumenta 66% em dez anos
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Le v a n t a m e n t o 
apresentado pela 
Agência Nacional 

de Águas (ANA) indica 
que, nos últimos dez anos, 
o consumo de água em 
Indaiatuba aumentou 66%, 
maior índice entre os cinco 
maiores municípios da 
região de Campinas. Por 
meio de sua assessoria, 
o Saae (Serviço Autôno-
mo de Água e Esgotos) 
reiterou que o percentual 
não representa apenas o 
consumo de água para 
abastecimento, mas a soma 
de todo o uso da água bruta 
(retirada de algum curso 
hídrico) pelas propriedades 
área rurais (poços), pela in-
dústria (poços), para irriga-
ção de agricultura e criação 
animal e mineração.

Segundo o levantamen-
to da Agência Nacional de 
Águas, dez anos atrás o 

C o n s i d e r a n d o  o 
avanço da febre ama-
rela desde 2017 e com 
a confirmação de um 
óbito em Serra Negra, o 
Estado de São Paulo irá 
intensificar a vacinação. 
Indaiatuba participa da 
ação que será realizada 
amanhã (29) em quatro 
Unidades de Saúde, que 
ficarão abertas das 8h 
às 14h, exclusivamente 
para a vacinação da 
febre amarela em pes-
soas que não possuem 
nenhuma dose desta 

consumo de água em In-
daiatuba era de 0,15 metros 
cúbicos por segundo. Em 
2019, este número passou 
para 0,25 metros cúbicos 
por segundo. A pesquisa 
indica que Campinas fi-
gura em segundo lugar, 
passando de 0,76 metros 
cúbicos por segundo em 
2009 para 0,93 metros 
cúbicos por segundo este 
ano, mesmos números 
registrados por Sumaré. 

A autarquia responsá-
vel pelo tratamento e abas-
tecimento de água destaca 
que, “neste período, houve 
um crescimento populacio-
nal de 35% e aumento de 
ligações de água industriais 
de 49%, o que elevou o 
consumo”. Aponta ainda 
que, “ao todo, 65 milhões 
de litros de água tratada são 
distribuídos diariamente e, 
para manter o desenvolvi-
mento da cidade, o Saae 
investe constantemente em 
ações e projetos para que 

não falte água”. 
Entre os investimentos 

apontados, o Saae ressalta 
a construção da Barragem 
do Rio Capivari-Mirim, 
represa com capacidade 
para armazenar mais de 1,3 
bilhão de litros, permitindo 
a captação durante todo o 
ano, inclusive nos períodos 
de estiagem prolongada. 

Para combater as per-
das, destaca as substitui-
ções de hidrômetros, trocas 

e implantações de novas 
redes de água através do 
Método Não-Destrutivo, 
além do Centro de Controle 
de Operações (CCO), ins-
talado na Estação de Tra-
tamento de Água (ETA I), 
na Vila Avaí, que monitora 
e controla toda a rede abas-
tecimento de água tratada.

Em parceria com a Se-
cretaria da Educação, o 
Saae promove o Programa 
Educa Água, que auxilia 

Segundo autarquia, constantes obras de manutenção evitam desperdício de água

a reduzir o consumo nas 
escolas da rede municipal e 
conscientiza as crianças so-
bre o uso correto da água. 

Reservatórios
Ainda segundo a as-

sessoria do Saae, sete no-
vos reservatórios de água 
tratada foram construídos 
e já estão em operação, 
elevando de 30 milhões 
para 62 milhões litros a 
capacidade de reservação 

da cidade. Além disso, a 
ampliação da ETA-3, no 
Bairro Pimenta, que está 
em execução, promete 
aumentar em 50% a ca-
pacidade desta estação, 
que abastece a Zona Sul 
da cidade e conta com o 
reforço da ETA-5.

Outra obra em fase de 
conclusão é a Estação de 
Tratamento de Água de 
Reuso, que será fornecida 
às indústrias para utili-
zação em seus processos 
de produção, reduzindo o 
consumo de água potável, 
aumentando a disponibili-
dade hídrica do município.

“Mesmo com todos 
os investimentos e traba-
lhos realizados, lembra-
mos que evitar o desper-
dício é fundamental para 
garantir o pleno abaste-
cimento na cidade”, afir-
ma o engenheiro Sandro 
Coral, superintendente 
do Serviço Autônomo 
de Água e Esgotos. 

VACINAÇÃO
Indaiatuba integra ação estadual contra febre amarela amanhã

imunização. 
As Unidades de Saú-

de que estarão funcio-
nando são: PSF Jardim 
Camargo Andrade, UBS 
4 Jardim Morada do 
Sol,  UBS 10 Jardim 
Califórnia e PSF Par-
que Corolla. De acordo 
com o Departamento 
de Vigilância Epide-
miológica da Secretaria 
de Saúde, entre 2009 a 
2018 foram vacinadas 
em torno de 167 mil 
pessoas contra a febre 
amarela, uma cobertura 

de quase 80%. 
A vacina é ofertada 

no Calendário Nacional 
de Vacinação e distribu-

ída mensalmente a todos 
os Estados. Desde abril 
de 2017, o Brasil adota 
o esquema de dose úni-

ca da vacina, conforme 
recomendação da Or-
ganização Mundial de 
Saúde, respaldada por 

estudos que asseguram 
que uma dose é sufi-
ciente para a proteção 
por toda a vida. 
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Com entrega garan-
tida pela Berkley 
International do 

Brasil Seguros, com uma 
apólice com vigência até 
2022, o Park Meraki tem 
previsão de entrega para 
obras em setembro de 
2021, mas seus gestores 
esperam vencer esta etapa 
até março do mesmo ano. 

O empreendimento da 
AB+ Urbanismo preten-
de mudar a centralidade 
de Indaiatuba e atender 
com elegância e exclusi-
vidade os indaiatubanos 
que buscam excelente 
mobilidade e conforto.

Park Meraki tem entrega 
garantida e segurada
Empreendimento da AB+ Urbanismo pretende mudar a centralidade de Indaiatuba

DA REDAÇÃO
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Empreendimento na Avenida Presidente Vargas tem previsão de entrega para obras em setembro de 2021

OPORTUNIDADE
Atento realiza curso 
de Portaria e Controle

O Park Meraki con-
templa dois empreen-
dimentos residenciais, 
Residencial Creta & 
Residencial Santorini, 
mais área comercial com 
41 lotes. O empreendi-
mento reúne moradia, 
lazer e trabalho numa 
das maiores avenidas 
da cidade, a Avenida 
Presidente Vargas, com 
fácil acesso à Rodovia 
Santos Dumont.

Com 364.000 m² de 
terreno e 83.000 m² de 
área verde exclusiva, o 
Park Meraki conta com 
espaço para 3.600 re-
sidências em um único 
bairro, com toda estrutu-
ra necessária, sendo pla-

nejado e pensado para 
atender às necessidades 
de seus moradores. O 
empreendimento deve 
beneficiar 12 mil pes-
soas com pista de cami-
nhada, pet place, espaço 
cultural e paisagismo, 
conectando o novo bair-
ro ao Parque Ecológico, 
hotéis e universidades 
com vigilância 24h. 

Um olhar diferente 
para convivência em 
família com espaços 
integrados: academia 
ao ar livre, quadra po-
liesportiva, uma gran-
de praça para feiras e 
eventos e muitos outros 
pontos de convívio ao 
longo de um Boulevard. 

Se você pensa em 
privi légios e convi-
vência moderna com 
qualidade de vida, bem 
localizado, em uma das 
melhores cidades do 
País, não deixe de co-
nhecer o Park Meraki. 

O futuro não é um 
lugar apenas para onde 
e s t a m o s  i n d o ,  m a s 
um lugar que estamos 
criando especialmente 
para você. Park Meraki 
– feito com amor para 
Indaiatuba. 

Plantão de Vendas
Avenida  Pres idente 
Vargas, 1.816
Ao lado do Burger King
Telefone: (19) 3835-1309

A empresa Atento Sis-
tema de Segurança e Ser-
viço realiza no próximo 
dia 20 de julho, curso de 
Portaria e Controle para 
aqueles que buscam en-
trar no mercado de traba-
lho e também para quem 
já trabalha na área e busca 
uma especialização. 

O curso teve início 
em julho do ano passado 
com um saldo bastan-
te positivo, segundo o 
coordenador do curso 
e ministrante Marcos 
Paulo de Oliveira, que 
conta ainda com Adriana 
Nabarrete como coor-
denadora e ministrante. 
“Observamos que grande 
parte dos alunos queria 
ingressar no mercado 
de trabalho e outra parte 
buscava uma especializa-
ção na área de segurança, 
e estamos obtendo resul-
tados muitos positivos”, 
destaca Marcos.

No curso, o aluno 
recebe material didático 
com introdução do siste-
ma de acesso fácil, que 
conta com a parceria da 
Gibim, responsável pelo 
processo de controle 
através da Portaria Vir-
tual. Além do conteúdo 
teórico são realizadas 

atividades práticas, em 
que é montado um “sis-
tema de portaria” e o 
aluno realiza o cadastro 
de visitantes, entrada 
e saída de moradores, 
entre outros processos.

O curso tem duração 
de 16 horas e é realizado 
aos sábados, a partir das 
8 horas. Ao final, o alu-
no recebe o certificado 
de conclusão do curso. 
“ Os alunos que fazem 
o curso são indicados 
para futuras vagas de 
trabalho na área de segu-
rança”, explica Marcos.

O próximo curso será 
realizado no dia 20 de 
julho. Os interessados 
devem ser maiores de 
idade e fazer sua matrí-
cula na Atento, que está 
localizada na Avenida 
Fábio Ferraz Bicudo, 
411, Jardim Esplanada, 
ou pelo WhatsApp (19) 
99744-6630. 

É preciso apresentar 
RG e CPF e o valor do 
curso é de R$ 300,00, que 
pode ser parcelado em até 
três vezes no cartão de 
crédito. Para pagamento 
à vista, o investimento é 
de R$ 280,00, cabendo 
negociação no valor, que 
pode ser pago por boleto.
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Ministério da Saúde divulga pesquisa, mas diretor de Observatório afirma que problema é maior
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Segundo dados do 
Ministério da Saú-
de, 19,5% da popu-

lação das capitais brasilei-
ras afirma que faz o uso 
do celular enquanto dirige. 
Os dados são do Sistema 
de Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico (Vi-
gitel). Mas não é apenas 
nas capitais que a infração 
é recorrente. Em Indaiatu-
ba, somente em 2019, 756 
pessoas já foram multadas 
segurando, manuseando 
ou utilizando-se do tele-
fone celular ao volante. 
Ao longo de 2018, foram 
4.374 multas.

O percentual mostra 
que de cada cinco indi-
víduos, um comete esse 
ato que é um risco para 
acidentes de trânsito. A 
pesquisa aponta ainda que 
as pessoas com idade entre 
25 e 34 anos (25,1%) são 
as que mais assumem esse 
comportamento de risco.

O Vigitel é uma pes-
quisa realizada pelo Minis-
tério da Saúde que desde 
2006 monitora diversos 
fatores de risco e proteção 

DIVULGAÇÃO

Uso de celular ao volante é debatido

Segundo diretor do Observatório, dirigir ao celular é o mesmo que conduzir embriagado

relacionados à saúde, in-
cluindo a temática de trân-
sito, em todas as capitais 
dos 26 estados brasileiros e 
no Distrito Federal. Nesta 
edição foram entrevista-
das por telefone 52.395 
pessoas, maiores de 18 
anos, entre fevereiro e 
dezembro de 2018.

As capitais que apre-
sentaram maior percen-
tual de uso de celular por 
condutores foram Belém 
(24,1%), Rio Branco e 
Cuiabá (24,0%), segui-
do por Vitória (23,7%), 
Fortaleza (23,5%), Palmas 
(22,4%), Macapá e São 
Luís (22,6%). Por outro 
lado, as capitais com menor 
uso de celular durante a 
condução de veículo foram: 

Salvador (14,2%), Rio de 
Janeiro (17,2%), São Paulo 
(17,4%) e Manaus (18,0%).

Abordagem
O Mais Expressão conver-
sou com José Aurelio Ra-
malho, diretor-presidente do 
Observatório Nacional de 
Segurança Viária (ONSV), 
que comentou os dados di-
vulgados. “Primeiramente, 
é preciso ressaltar que não 
se trata de uma pesquisa, 
mas de uma enquete. Posso 
afirmar que o resultado de 
uma pesquisa seria comple-
tamente o contrário: quatro 
de cada cinco indivíduos 
falam ao celular enquanto 
dirigem”, ressalta. 

Sediado em Indaiatu-
ba, o Observatório é uma 

instituição social sem fins 
lucrativos, dedicado a de-
senvolver ações que con-
tribuam de maneira efetiva 
para a diminuição dos ele-
vados índices de acidentes 
no trânsito do nosso país. 
Entre as ações criados pelo 
Observatório, está o Mo-
vimento Maio Amarelo, 
coordenado entre o Poder 
Público e a sociedade civil 
em todo o Brasil. 

“Basta parar e obser-
var por alguns instantes 
as principais esquinas de 
Indaiatuba para vermos 
dezenas de motoristas que 
falam ao celular enquanto 
dirigem”, destaca Rama-
lho. “Qualquer alerta aos 
motoristas é bem-vindo. 
Contudo, posso afirmar 

que o perigo é infinitamen-
te maior que o divulgado”. 

Questionado sobre os 
riscos de se distrair ao vo-
lante, Ramalho é enfático. 
“É o mesmo que dirigir 
embriagado: aumenta-se 
em 400% a chance de aci-
dente”, destaca. “O celular 
tira totalmente a sua aten-
ção no trânsito. Você está 
focado na conversa. E se 
estiver teclando ao celular, 
tem de observar as letras 
que vai digitar, para poder 
escrever. Então é todo um 
procedimento cerebral que 
leva você a se distrair ao 
volante”, explica.

Mas o problema não 
se restringe aos motoristas 
de carros ou caminhões. 
“Já vi motociclistas te-
clando enquanto dirigiam. 
Além disso, o perigo é 

muito grande para os pe-
destres, que acabam se 
distraindo ao telefone”, 
lembra Ramalho. 

Para o diretor-presi-
dente do Observatório, 
a aplicação de multa é 
fundamental nestes casos. 
“Porque educa aquele que 
infringe a lei. E pode ob-
servar: quem reclama é 
sempre o infrator. Costumo 
dizer que a multa é um aci-
dente que não aconteceu”, 
aponta, lembrando ainda 
que não existe uma recei-
ta para a conscientização 
e redução no número de 
acidentes. “Não é culpa do 
prefeito, secretário munici-
pal, nem do Departamento 
Municipal de Trânsito. 
Depende de cada um sair 
na rua e fazer o que precisa: 
respeitar as leis de trânsito”.  

MULTAS APLICADAS EM INDAIATUBA*
Janeiro a Dezembro 2018
Dirigir segurando telefone celular – 2.536
Dirigir manuseando telefone celular – 1.549
Dirigir utilizando-se de telefone celular – 289
Total: 4.374 multas
Janeiro a 25 de Junho 2019
Dirigir segurando telefone celular – 417
Dirigir manuseando telefone celular – 244
Dirigir utilizando-se de telefone celular – 95 
Total: 756 multas
* Dados fornecidos pela Secretaria de Relações Insti-
tucionais e Comunicação da Prefeitura de Indaiatuba



 A6



 A7

Fenui retorna para Pavilhão da Viber
Em sua 21ª edição, festa homenageia os 140 anos da colônia alemã, com entrada franca
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ELIANDRO FIGUEIRA (RIC-PMI)

Representantes das entidades étnicas apresentaram edição 2019 do evento, que entre as novidades, anunciou o Ingresso Solidário

Integrantes da Asso-
ciação das Entidades 
Étnicas de Indaiatu-

ba (AEEI) receberam a 
imprensa na última ter-
ça-feira (25) para divul-
gar a realização da 21ª 
edição da Fenui (Festa 
das Nações Unidas de 
Indaiatuba), que conta 
com apoio da Prefeitura 
Municipal e será realiza-
da de 5 a 7 de julho, no 
Pavilhão da Viber.  

Este ano,  a Fenui 
homenageará a Colônia 
Alemã do Bairro Fri-
burgo, em Campinas, 
divisa com Indaiatuba, 
fundada há 140 anos 
com o objetivo de pre-
servar a história da imi-
gração alemã e a cultura 
por meio de festas e 
atividades culturais. 

Pela primeira vez, a 
AEEI promoverá o In-
gresso Solidário. “Nós 
estamos convidando a 
população para partici-

par doando um quilo de 
alimento não perecível ou 
um litro de leite. Não será 
obrigatório, mas tudo que 
for arrecadado será doado 
posteriormente para enti-
dades de assistência social 
de Indaiatuba”, afirmou 
Maria Angela Faustino, 
presidente da AEEI.

Com uma intensa 
programação com atra-
ções culturais e gastro-
nômicas típicas de dife-
rentes países e regiões 
do Brasil, a Fenui visa 
estimular a confraterni-
zação étnica e cultural. 
A AEEI atualmente é 

composta por seis etnias: 
Italiana, Japonesa, Ale-
mã, Suíça, Nordestina e 
Coni (afrodescendente).

O evento contará ain-
da com um parque de di-
versões na área externa 
do Pavilhão da Viber e 
não terá estacionamento 
pago. “Neste ano, outro 
diferencial será a pre-
sença de 24 bazaristas, 
com diversos estan-
des, além de espaços 
reservados aos nossos 
patrocinadores”, reve-
lou Sérgio Seigi Saito, 
secretário da AEEI. 

Também marcaram 

presença na coletiva Gra-
ziela Milani, secretária 
municipal de Relações 
Institucionais e Comuni-
cação, demais integrantes 
da AEEI e embaixadores 
de cada uma das etnias.

Concurso 
Dentro da programação 
da Fenui, no domingo, 
7 de julho, às 15h, o pú-
blico poderá conhecer os 
vencedores do concurso 
cultural de desenho e 
redação promovido pela 
associação em parceria 
com a Secretaria Muni-
cipal de Educação para 

alunos de oito escolas 
municipais da cidade. 

P a r t i c i p a r a m  a s 
EMEBs Prof. Wladimir 
Olivier, Profª. Sylvia 
Teixeira de C. Sanna-
zzaro, Prof. Antonio 
Luis Balaminutti, Pro-
fª. Renata Guimarães 
Brandão Anadão, Pro-
fª. Maria José Ambiel 
Marachini, Profª. Laura 
Fahl Corrêa, Padre Joa-
quim Aparecido Rocha 
e Dom Ildefonso Steh-
le.  O tema proposto 
para os estudantes foi 
“A Cultura Alemã em 
Indaiatuba e Região”.

Colônia Alemã
As 34 famílias fundadoras 
de Friburgo partiram de 
Holstein (norte da Ale-
manha) em 1857. “Frie-
dburg”, cujo significado 
é “Castelo da Paz” foi 
doado aos moradores, 
pois o convívio fraternal e 
a tranquilidade reinavam 
entre aquelas famílias. 

Cultivavam batata, ar-
roz, feijão, milho, café e 
conseguiram um bom re-
banho de gado de leite. Os 
produtos eram comerciali-
zados em Campinas. Atu-
almente, a colônia alemã 
conta com o grupo de dan-
ça Tanzgruppe Friedburg. 
(confira a programação 
completa em www.mai-
sexpressao.com.br) 

21ª Fenui
Data: 5, 6 e 7 de julho 
Local: Pavilhão da Viber  
Endereço: Avenida 
Almirante Tamandaré, 
675, Cidade Nova II 
Informações: 
www.fenui.com.br
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Para participar, interessados devem realizar inscrições pelo site 
UniMAX oferece minicursos gratuitos
POR TATIANE DIAS

Entre os meses de 
junho e julho, a 
UniMAX – Cen-

tro Universitário Max 
Planck de Indaiatuba 
oferece, gratuitamente, 
minicursos à população 
de Indaiatuba e região. 
Os temas são destinados 
às pessoas que desejam 
conhecer os cursos ofe-
recidos pela instituição 
e também a estudantes 
que queiram aprofundar 
o conhecimento sobre 
assuntos relacionados à 
sua graduação.

Os assuntos abor-
dados são da área de 
Engenharias Civil, de 
Produção e de Controle 
e Automação, Recur-
sos Humanos, Admi-
nistração, Biomedicina, 
Medicina Veterinária e 
Arquitetura e Urbanis-

mo. Para participar é 
necessário acessar o site 
www.faculdademax.edu.
br, clicar no minicurso 
de preferência e pre-
encher o formulário de 

inscrição. 
Os minicursos acon-

tecem no campus I do 
Centro Universitário 
Max Planck na Avenida 
9 de dezembro, 460 - Jd. 

Confira os cursos:
• Aplicação de resina em pingente e madeira – Arquitetura 
e Urbanismo
• Sistema de capitalização – Administração
• Descontos bancários – Administração
• Oportunidades da engenharia na indústria petrolífera – 
Engenharias
• Equinocultura teórico e prático - Medicina Veterinária
• Entrevista por competências: como e quando aplicar – RH
• Tipagem sanguínea – Biomedicina
• Fotografia de Arquitetura e afins para Instagram – Arqui-
tetura e Urbanismo
• Ensaio de compactação de solos – Engenheiro Civil
• Como se preparar para concursos em engenharia – En-
genharias
• Manejo e contenção de animais: teórico e prático – Me-
dicina Veterinária

Pedroso – Indaiatuba/SP 
e também no HEV (Hos-
pital-Escola Veterinário) 
que fica na Rod. João 
Ceccon, km 4 - Jd. Altos 
do Bela Vista.



Mega Air: especialista em ar-condicionado
No mercado desde 2017, empresa é referência em manutenção, higienização e vendas  
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A Mega Air está 
no mercado des-
de 2017 atuando 

na área de ar-condicio-
nado. Comandado pelo 
proprietário Adriano 
Henrique da Silva, a 
empresa atualmente é 
especialista no mercado 
de ar-condicionado.

“Observei que o mer-
cado de refrigeração é 
muito escasso, as pessoas 
iam construir sua casa e 
não tinham um serviço 
desse tipo de qualidade, 
por isso, me aprofundei 
em estudos e abri minha 
empresa, afirma Adriano.

A empresa trabalha 
com manutenção, higie-
nização preventivas e 
vendas de aparelhos de 
ar-condicionado. “So-
mos especialista em ar-

-condicionado, tanto para 
residência, como para 
empresas e industrias”, 
conta o proprietário. 

Ainda a empresa é re-
vendedora autorizada da 
empresa Daikin, umas das 
melhores existentes no 
mercado mundial e Mega 
Air também realiza todo o 
trabalho de manutenção e 
higienização desses ares- 
condicionados.

Adriano comenta o 
grande diferencial da 
sua empresa em rela-
ção aos seus concor-
rentes no mercado. “A 
honestidade, atendimento, 
limpeza, organização, fa-
cilidade na hora de venda 
e orçamentos para manu-
tenção ou higienização e 
um excelente preço é um 
dos nossos diferenciais. 
Nós priorizamos que nos-
sos clientes fiquem com a 

gente pelo resto da vida e 
hoje temos um resultado 
muito positivo em relação 
a isso”.

Promoção
A Mega Air está com uma 
promoção de higienização 
a partir de R$80,00 e neste 
inverno está com descon-
to de até 30% em ares 
condicionados quentes e 
frio (enquanto durarem 
os estoques). Uma higie-
nização feita na máquina, 
em pode ser realizada 
no próprio local, sem 
precisar que o aparelho 
seja desmontado sai por 
apenas R$200,00.

A empresa está loca-
lizada na Avenida Vis-
conde de Indaiatuba, 264, 
Vila Vitória. O telefone 
para contado é (19) 3328-
0031 ou WhatsApp (19) 
99514-0494. Consulte-o.Gabriela e Adriano comandam empresa com sede na Avenida Visconde de Indaiatuba
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Guarda Civil recolheu 31 rolos de linhas cortantes na região do Parque Ecológico e fiscalização emitiu um total de nove multas

Foram emitidas nove multas por uso de linha cortante e um veículo foi apreendido

Segurança intensifica ações 
da “Cidade mais Segura” 

DA REDAÇÃO
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GUARDA CIVIL INDAIATUBA

O final de semana 
prolongado con-
tou com ações 

da campanha “Cidade 
Mais Segura”. Através 
da Operação Cerol, a 
Guarda Civil de Indaia-
tuba recolheu 31 rolos 
de linhas cortantes na 
região do Parque Eco-
lógico. O departamento 
de Fiscalização emitiu 
nove multas no valor de 
dez ufesps (R$265,30) 

para cada pessoa pega 
em flagrante empinando 
pipa com cerol.  De acor-
do com a Lei Municipal 
5.657/2009 é proibido o 
uso e ou comercialização 
de linhas cortantes.

Na tarde de sábado 
(22), guardas civis em 
patrulhamento no bairro 
Campo Bonito, por meio 
da Operação Sossego 
nas Ruas, avistaram um 
veículo com som alto. O 
proprietário foi orien-
tado pelos agentes, mas 
se recusou a obedecer 

No sábado (22), guar-
das civis foram acionados 
via COADE para averi-
guarem uma briga na Rua 
Oscar Ribeira, no Jardim 
Morada do Sol.

Ligações ao 153 rela-
tavam um casal brigando 
na rua. Ao chegarem no 
local dos fatos os guardas 
encontraram uma mulher, 
que relatou ter sido enfor-
cada por um conhecido 
durante uma briga, moti-
vada pelo corte de energia 
de uma residência, devido 
à falta de pagamento.

A mulher disse que o 
homem a enforcou e que 
para se defender o atacou 
com “unhadas” no rosto. 
Ela também informou que 
ele utilizou uma faca para 

tentar ataca-la, porém, 
com a chegada da viatura 
ele jogou a faca em cima 
do telhado.

Os guardas tentaram 
conversar com o homem, 
mas devido ao seu nível 
de embriaguez, foi im-
possível estabelecer uma 
conversa. Todos foram 
encaminhados a UPA, 
onde receberam atendi-
mento médico.

Após receberam alta 
da UPA, ambas as partes 
foram encaminhadas até a 
delegacia de polícia, onde 
foi confeccionado um bo-
letim de ocorrência.

A faca utilizada pelo 
homem foi localizada pe-
los guardas civis e apre-
endida na delegacia.

DESAVENÇA
Briga por conta de energia 
termina na Delegacia

FLAGRANTE
Dupla é detida após 
furtar unidade do Caps

Um indivíduo foi pre-
so na madrugada de do-
mingo (23), após furtar 
a unidade l do CAPS, o 
Centro de Atenção Psi-
cossocial.

A equipe da viatura 
112, Wilson e Fernando, 
realizava o patrulhamento 
pelo Bairro Parque Boa 
Esperança, quando dois 
indivíduos carregando 
dois monitores e um ven-
tilador chamaram a aten-
ção da equipe.

Os agentes aborda-
ram os suspeitos e ao 
averiguarem o material, 
constataram a presença de 

etiquetas de patrimônio da 
Prefeitura de Indaiatuba 
nos monitores.

Eles foram separados e 
questionados. A princípio 
negaram o furto, mas no 
final acabaram confes-
sando que haviam furtado 
os eletroeletrônicos da 
unidade l do CAPS.

Diante dos fatos a du-
pla foi encaminhada até a 
delegacia de polícia, onde 
o delegado deliberou pela 
prisão em flagrante do 
indivíduo maior de idade e 
a qualificação, e liberação 
do menor ao seu responsá-
vel legal.

ROUBO
Homem é baleado após 
tentativa de assalto

Um homem de 51 anos 
sofreu uma tentativa de 
assalto na Rua Compositor 
João Canova, no bairro 
Jardim Lauro Bueno. Dois 
bandidos tentaram roubar 
o carro dele, sendo que um 
deles estava armado e aca-
bou efetuando um disparo 

que acabou acertando de 
raspão a vítima.

A equipe da Guarda 
Civil esteve no local e 
conduziu o homem até a 
Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) do Jardim 
Morada do Sol. A vítima 
está fora de perigo.

às regras. Diante dos 
fatos e amparado pela 
Lei Municipal 6.297, o 
veículo foi multado em 
75 ufesps (R$1.989,75) 
e apreendido ao pátio 
credenciado pelo Poder 
Público Municipal.

Para contribuir com o 
trabalho da fiscalização as 
pessoas podem denunciar 
ligando no 153. Não é 
preciso se identificar.

Plano
No início deste mês a 
Secretaria de Segurança 

de Indaiatuba um plano 
de ação denominado 
“Cidade Mais Segura”. 

Com as Operações 
Folha de pagamento, 
Via Estreita, Sossego 
nas Ruas, Viver e Cerol 
a população conta com 
a intensificação da pre-
sença da Guarda Civil 
no município. As ações 
foram planejadas para 
aproximar a relação da 
Corporação com a comu-
nidade e trazer mais se-
gurança e tranquilidades 
para os moradores.
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A11Domingo é dia de finais do 
society no Indaiatuba Clube
Decisões das duas competições de futebol acontecem a partir das 9h
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Os times campeões 
do primeiro turno 
das duas copas 

de futebol society do In-
daiatuba Clube serão co-
nhecidos na manhã deste 
domingo, dia 30, quando 
acontecem as finais dos 
adultos e veteranos.

Com campanhas muito 
parecidas, Top Racing e 
Multifer entram em campo 
às 9h para disputar a final 
da Copa Esquadro/Verona 
– Categoria Veteranos.

Terceiro e quarto co-
locados, respectivamente, 
as duas equipes vão duelar 
pela vitória, seja no tempo 
normal ou na disputa por 
pênaltis, já que ninguém 
tem vantagem do empate 
na decisão.

Assim que esse con-
fronto terminar, Priority 
Solutions e Reduzino/Na-
turalle entram em campo 
(previsão de início para às 

Os atletas que disputam 
o Campeonato Amador sé-
rie A terão descanso neste 
domingo. A rodada foi 
cancelada devido a partida 
beneficente entre Deco e 
Amigos. A última rodada 
disputada no domingo (23) 
foi marcada por grandes 
jogos e belos gols. 

No campo da Ponte 
Preta Operário e Xv de No-
vembro se enfrentaram, em 
um jogo bastante disputado 
a equipe do Operário saiu 
melhor e conquistou sua 
segunda vitória na compe-
tição por 2x1, já a equipe 
do Xv segue sem vencer.

No campo do Belo 
Horizonte ocorreu duas 
partidas. Mastiga Samba e 
LBC empataram sem gols 
e no jogo de fundo a Ponte 
Preta goleou o Sport Club 
Indaiatuba por 4x1. 

No Califórnia o Camisa 

Campeonato Amador 
tem pausa na rodada 

10 venceu por 2x0 o União 
Agrícola Cardeal e na Osan 
o Independente fez 3x0 
para cima do Santa Cruz.

A classificação está com 
a Ponte Preta líder com 12 
pontos, em seguida vem a 
equipe do Mastiga Samba 
com dez, na terceira colo-
cação está o Independente 
com oito, em quarto lugar 
o Operário com seis, em 
quinto o LBC com cinco, 
na sexta colocação está o 
Atlético Oliveira com qua-
tro pontos, em sétimo vem 
o Camisa 10 com mesmo 
quatro pontos, em oitavo 
lugar o Santa Cruz também 
com quatro pontos. As equi-
pes que ainda não venceram 
no campeonato o XV de 
Novembro e Sport Club 
Indaiatuba com um ponto e 
o lanterna o União Agrícola 
Cardeal. com nenhum pon-
to conquistado.

10h20) para a grande deci-
são da Copa Colégio Polo – 
Categoria Adultos. Assim 
como na outra competição, 
nenhuma equipe possui 
vantagem do empate. Caso 
o campeão não seja conhe-
cido no tempo normal, o 
título virá os pênaltis.

Campanhas
Líder invicto e com 100% 
de aproveitamento no pri-

meiro turno, o Priority ter-
minou a primeira fase com 
21 pontos, sete vitórias, 34 
gols feitos, 18 sofridos e 
um saldo positivo de 16.

Melhor ataque da 
competição, o Reduzino/
Naturalle perdeu apenas 
uma partida, justamente 
para o adversário da final. 
Com 18 pontos em sete 
jogos, marcou 40 gols e 
sofreu 13, garantindo um 

saldo de 27 gols.
As duas equipes se 

enfrentaram no primeiro 
turno no dia 16 de maio e 
o Priority goleou por 5 a 2.

Depois de um início 
ruim entre os Veteranos, 
o Top Racing terminou a 
primeira fase do turno na 
terceira posição, com 14 
pontos, oito jogos dispu-
tados e o melhor ataque da 
competição, com 34 gols.

Em quarto, com 12 
pontos, o Multifer foi 
mais inconstante, mar-
cando 15 gols, sofrendo 
16 e sendo o único dos 
quatro finalistas com 
saldo de gols negativo.

No confronto do pri-
meiro turno, que aconteceu 
no dia 28 de abril, o Top 
Racing venceu por golea-
da. 6 a 1.

FOLGA



A11Cidade recebe etapa da 
Mitsubishi Cup amanhã
Ingo Hoffman e Paulão Gomes se enfrentam na Fazenda Pimenta
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Etapa conta com dois pilotos multicampeões no automobilismo, Ingo Hoffmann e Paulão Gomes

DIVULGAÇÃO

Do i s  g r a n d e s 
nomes que são 
referência em 

automobilismo no Bra-
sil e que fizeram história 
nas décadas de 80 e 90 
protagonizando duelos 
épicos nas pistas volta-
rão a se enfrentar neste 
sábado (29), na Fazenda 
Pimenta.  Só que dessa 
vez, o desafio será na 
terra, a bordo de um 
carro de rali da 3º Etapa 
Mitsubishi Cup. 

Ingo Hoffmann e Pau-
lão Gomes são grandes 
nomes na Stock Car e, 
juntos, somam 16 títulos 
na competição, dentre 
tantas outras conquistas. 
Eles estarão a bordo do 
ASX RS, que tem 194 
cavalos de potência e 
27kgf.m de torque.

“Vai ser uma experi-
ência bacana. O fato de 
eu não estar pilotando 
há algum tempo faz 
com que eu não tenha o 
ritmo que eu gostaria de 
ter. Vou lá para fazer o 
melhor que eu puder e, 
ao mesmo tempo, tentar 
me divertir. Não vai ser 
fácil, vou ter que mudar 
a chavinha na minha 
cabeça. Sou muito com-
petitivo. Mas a ideia 
é curtir ao máximo”, 
comenta Ingo.

Carreiras
A carreira de Ingo Hof-
fmann no automobilismo 
começou em 1972. No 
ano seguinte, foi cam-
peão Brasileiro de Di-
visão 3, Classe A. Daí 
para frente, não parou 
mais de vencer. Somen-

Na manhã de sábado 
(22) o sub-15 do Prima-
vera foi até Limeira para 
enfrentar os donos da 
casa pela décima segun-
da rodada do Campeona-
to Paulista da categoria.

Com um jogo mui-
to equilibrado, as duas 
equipes tiveram oportu-
nidades de abrir o placar, 
mas pecaram na finaliza-
ção e ficaram no empate 
sem gols. 

Com o empate o fan-
tasma se classificou para 
próxima fase da compe-
tição, ficando na segun-
da colocação do grupo 
06 com 21 pontos, três 
pontos a menos que líder 
Guarani.

Equipe volta campo 
amanhã ás 9 horas para 
enfrentar o XV de Pira-
cicaba em casa.

te na Stock Car, são 12 
títulos, se consolidando 
com o maior vencedor da 
competição. Teve passa-
gens pela Fórmula 1, 2 e 
3, além do Campeonato 
Europeu. Não bastaram 
os títulos no asfalto e 
Ingo partiu para o off-
-road. E na terra, leva 
vantagem: participou três 
vezes do Rally dos Ser-
tões, a maior prova de 
rali do país, e se tornou 
Campeão Brasileiro de 
Rali Cross-country.

Paulo Gomes fez sua 
primeira corrida nas pis-
tas em 1969, nos 100km 
de Brasília. Foi o ven-
cedor da sua categoria 
e quinto na geral. Dez 
anos depois estreou na 
Stock Car e foi o primeiro 
campeão da categoria, 
já no seu ano de estreia. 
A partir daí, foram mais 
três títulos, tornando-se o 
terceiro maior vencedor.

“Fiquei muito feliz em 
receber o esse convite da 
Mitsubishi. Vai ser muito 
legal estar lá junto com o 
Ingo. E espero não fazer 
feio”, destaca Paulo.

Prova
A Mitsubishi Cup é um 
rali cross-country de velo-
cidade que comemora 20 
anos em 2019. Os pilotos 
e navegadores percorrem 
trilhas e estradas de terra 
em alta velocidade, em 
busca do melhor tempo 
em cada uma das provas, 
enfrentando todos os tipos 

de terrenos.
Ao todo são seis ca-

tegorias - L200 Triton 
Sport R, L200 Triton 
ER, L200 Triton ER 
Master, ASX RS, ASX 
RS Master e a novíssima 
L200 Triton Sport RS -, 
com carros preparados 
para encarar as mais 
difíceis situações.

SUB-15 
Primavera se classifica 
para próxima fase

TABELÃO
1º Campeonato Master Vet. Liga Regional Aifa
Rodada sábado, dia 29, na Sol-Sol
Horário         Times
14h50        Kitimico x Sol-Sol
15h50  Os Brabos x XII de Junho
16h40  Shalke 83 x Leão da Juda

19º Copa Futsal Atletas de Cristo 2019
Quartas de final, domingo, dia 30, na Sol-Sol
Horários  Times
12h50  1ª Quadrangular x ASS. Deus C. Bonito
13h40  Bola de Neve x Hangar 7
14h30  Nazareno Central x Renascer em Cristo
15h20  Ministério Plenitude B xBatista Vida Plena
Quartas de final, domingo, dia 30, no Ginásio do XII de Junho
Horários  Times 
12h50  Ministério Plenitude A xBatista Água Viva
13h40  Batista do Povo x ASS. Deus Madureira
14h30  Batista Morada do Sol x ASS. Deus Filadélfia
15h20  ASS. de Deus Leão Juda x Comunidade Rhema

Sábado, 
dia 29 de junho
08h45  
Largada da Prova 1
10h45  
Largada da Prova 2
12h45  
Largada da Prova 3
13h40  
Início da premiação

Sexta-feira, 
dia 28 de junho
08h00 – Abertura da 
secretaria de prova
09h00 – Vistoria técnica
14h00 – Treinos livres
18h00 – Briefing pilotos 
e navegadores

Programação

Sub-17
Assim como o sub-15, a 
equipe sub-17 também 
foi Limeira para enfren-
tar o Leão da Paulista.

Aos 16 minutos, após 
linda jogada a bola so-
brou a o centroavante 
Afonso que estufou as 
redes da Inter de Limei-
ra, fazendo 1x0. A pri-
meira etapa ficou nisso.

No segundo tempo 
aos 10 minutos Gabriel 
fez o segundo do Pri-
mavera, que depois no 
decorrer da partida só 
administrou o resultado. 

Os meninos voltam 
a  campo amanhã às 
11 horas em casa para 
enfrentar o XV de Pi-
racicaba, em busca da 
classif icação para a 
próxima fase do Cam-
peonato Paulista.
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Dez vagas na grande final, que acontece em agosto, estão em disputa 

Festival de Rock receberá 
50 bandas em eliminatórias

Horóscopo de 28/06 a 04/07 
Por Alex Costa Guimarães

A14

Cinquenta bandas 
d i spu tam dez 
vagas na final 

do Festival de Rock de 
Indaiatuba. As elimina-
tórias acontecem neste 
sábado e domingo, dias 
29 e 30, sempre a partir 
das 15 horas, em palco 

Sábado, 29 de junho
1. Audio Refill 
2. Ovu Cuzido 
3. Bleck a Bamba 
4. Muqueta na Oreia 
5. Trombalá 
6. G.O.D. 
7. Golpe Devastador 
8. Somos Roots 
9. Zaral 
10. SSP - Sangue, Suor 
e Pólvora 
11. Banda DVS 
12. Streita 

montado ao lado da Con-
cha Acústica no Parque 
Ecológico. A 17ª edição 
do evento é promovida 
com o objetivo de in-
centivar a composição e 
produção musical, além 
de mostrar a importância 
da arte como fonte de 
cultura e lazer.

Trintas bandas se 
apresen tam amanhã 

(29) e outras 20 no do-
mingo (30), sendo que a 
ordem de apresentação 
foi definida em sorteio. 
Assim que todos os ins-
critos se apresentarem, 
durante a apuração das 
notas, haverá a apresen-
tação da Doctor Mars, 
banda indaiatubana de 
rock alternativo ven-
cedora do festival na 

Supercombo encerrou edição 2018 do evento: final da 17ª edição está marcada para agosto e banda convidada não foi anunciada

O ariano tem uma semana focada em seu autoconhecimento, 
seu magnetismo está forte e o levará a ter muitas experiências 
forte com sua afetividade, seus filhos também ganham destaque 
por estas semanas, e pode ser bem comum o ariano discutir com 
seus filhos por não concordar com certas atitudes.

O taurino tem sua saúde dependente de seu modo de respirar, 
portanto, aquele taurino que de alguma forma tem sua respiração 
presa, seja porque fuma, seja por outros motivos, nesse período 
pode ter sua saúde fragilizada. Ainda continuam as indicações 
de problemas a resolver dentro de casa ou na família, o que o 
deixa irritado.

O geminiano continua focado nas experiências de como lidar 
com seus ganhos, e pode ter que gastar mais do que espera por 
estas semanas. Além disso, sua forma de se relacionar com 
os outros ganha novo brilho e o nativo se verá mais falante 
e questionador do que antes, e também pode criar discussões 
com parentes.

O canceriano deve se cuidar para um momento um pouco 
pesado para sua vida financeira, novos valores podem surgir 
e necessita ter mais atenção a sua vida profissional, que pode 
render muitos benefícios nesse momento. Algumas dificuldades 
no trato com as pessoas, com informações, com seu modo de 
se expressar pode causar problemas financeiros. 

O leonino está lidando com seu inferno astral, agora é o melhor 
momento para tomar um passe, receber reiki, ou fazer alguma 
terapia que o ajude a ficar mais consigo mesmo. O leonino estará 
muito focado em seus projetos pessoais, e buscará modos de 
concretizar seus sonhos e pode ficar muito irritado ou agitado 
por dentro. 

O virginiano está aprendendo a trabalhar com o agir e o pensar, para que essas 
duas coisas não atrapalhem seu modo de viver. Pensar e não agir 
e agir sem pensar são os dois focos que estão fazendo o nativo 
ficar um pouco lento diante dos fatos, mas por outro lado, uma 
força interior está fazendo 
o virginiano ser mais persistente em seus projetos de vida. 

O libriano está focado em sua vida profissional e ao mesmo tempo, para quem é 
solteiro pode se ver envolvido em uma busca de relacionamen-
tos diversos. Novos amigos começam a se formar no horizonte 
e o libriano pode se perceber planejando fatos e situações que 
o permita estabelecer novos hábitos e libertar-se de antigos. 
Mas esse trabalho não é as claras e pode não enxergar o que 

está ocorrendo dentro de si. 

O escorpiano pode viver uma fase onde seus relacionamentos 
entram em um período complicado, pois o nativo precisa desen-
volver a suavidade, o perdão, e seus problemas pessoais podem 
não diminuir, enquanto não aprender a perdoar. Perdoar não é 
fraqueza e orgulho não é poder. Tente ver as coisas sob outra ótica. 

O sagitariano tem a oportunidade única de ficar muito tempo com uma indicação 
de expansão de vida, expansão de valores pessoais, as pessoas 
ajudam o nativo, os outros querem ou de alguma forma facilitam 
a vida dele. O momento pede maturidade em seus valores, em 
sua filosofia de vida.

O capricorniano precisa ter calma, pois sua libertação está ocorrendo. Mu-
danças no lar, em sua casa, nos relacionamentos familiares e nas situações de 
sua família. O cônjuge ou sócio do nativo pode estar sofrendo 
fortes mudanças internas e de forma que o capricorniano não 
veja com clareza ou com bons olhos. As mudanças levam um 
empo e serão pra melhor.

O aquariano está conseguindo renovar sua mente, sua forma de ver a vida.  Ex-
istem cantos e quartos dentro da mente do nativo que agora está sendo percebido, 

identificado, organizado e limpo. Em função disso, pode entrar 
em conflito com pessoas que falam ou agem sem pensar ou 
agem de forma não inteligente. O nativo está desejoso de iniciar 
um movimento novo em sua vida. É só começar, o resto virá à 
medida que essa força for soltando mais e mais.

O pisciano tem sua vida profissional em destaque, mas ao mesmo tempo precisa 
tomar cuidado com suas relações no ambiente de trabalho. 
Precisará controlar suas ações, atitudes, sua maneira de agir e 
ao mesmo tempo ter cuidado com sua maneira de se expressar. 
Responder de forma rápida e agressiva pode não ser bom para o 
nativo, que tem que lidar com o afeto que lhe é dado. 

edição de 2015. 
Os jurados selecio-

narão as dez melhores 
bandas para se apre-
sentarem na final do 
Festival de Rock de In-
daiatuba, que acontece 
dia 3 de agosto, a partir 
das 15 horas, no mesmo 
local. A atração convi-
dada deve ser divulgada 
nos próximos dias. 

13. Mushgroom 
14. Hutal 
15. Aslam 
16. Possessão Ouija 
17. Nada de Novo no 
Front 
18. Doce Plata 
19. Banda Boomer 
20. Indecents 
21. Arone 
22. Mephysto 
23. Surr 
24. Maré Urbana 
25. Medo da Noite 

26. Desacato S.A. 
27. Etop City 
28. Treze 
29. Banda Doma 
30. Ellen Muzz 

Domingo, 30 de junho
1. Lord Caboclo
2. Chico Delta 
3. Breaking Conspiracy 
4. Contradição Arkana 
5. Khris n’Rocks 
6. Airplane Rock 
7. Dsarme? 

8. Osdm - O Som da 
Mensagem 
9. Audiozumb 
10. Hunger 
11. Modern Overdrive 
12. Estado Imaginário 
13. RDG 
14. Kêiscara 
15. Darksmile 
16. Banda Vó Tonha 
17. Azoo 
18. Quatro Sete 
19. Stupid 
20. Banda H2Álcool 

ORDEM DE APRESENTAÇÃO
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José Marques Barbosa, presidente da Faici, com finalistas: decisão acontece 2 de agosto, no palco principal da festa, em sua abertura

Concurso Rainha Faici 
define suas dez finalistas
Candidatas disputam títulos de Madrinha, Princesa e Rainha 

FABIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br

Dez candidatas ga-
rantiram vaga na 
final do Concurso 

Rainha Faici 2019, em 
nova seletiva realizada na 
noite de terça-feira (25), na 
Sala Acrísio de Camargo, 
no Ciaei (Centro Integrado 
de Apoio à Educação de 
Indaiatuba). A próxima eta-
pa será a grande final, que 
acontece no palco principal 
da Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial de 
Indaiatuba em sua abertura, 
no dia 2 de agosto. 

O evento teve início 
com uma coreografia as-
sinada por Junior Grotto, 
que organiza o concurso 
ao lado de Éder Farias, se-

guido pelo primeiro desfile, 
com look composto por 
calça jeans, camisete bran-
ca e sandália. Depois de 
avaliadas pelo júri, apenas 
15 permaneceram na dis-
puta, em novo desfile ves-
tindo shorts jeans, camisete 
branca e calçado à escolha 
de cada participante. 

Os jurados fizeram suas 
avaliações finais e antes de 
anunciar as classificadas, 
as participantes realizaram 
um último desfile com 
peças da Lúcia Ramos Lin-
gerie. O júri foi composto 
por Lucimar Costa, da 
Vita Derm; Alyne Cervo, 
jornalista e influenciadora 
digital; Cássia Gabriela, da 
Autêntica Eventos; a ma-
quiadora Nayara Fontes; 
Ana Paula Rocha, do Açaí 

Futuro; a empresária Lúcia 
Ramos; Daniele Mello, 
princesa Faici 2018; Mar-
cio Ferreira da Silva, do 
Travel Inn Wise Indaiatu-
ba; a nutricionista Camila 
Buitoni; e Gesiane Zanella, 
da Secretaria da Cultura. 

Intervalos
A dupla Johnny & An-

derson e a comitiva Laçada 
Bruta se apresentaram nos 
intervalos para apuração 
das notas. As finalistas do 
Concurso Rainha Faici 
2019 são Aline Joceline 
Vieira dos Santos, Aman-
da Alves Lima Leite, Ana 
Paula Rodrigues de Mo-
rais, Caroline Bernardi-
no Groseli, Fabiane Ri-
beiro, Josiane Rodrigues 
Mendes, Karina Beatriz 

Os 62 anos de funda-
ção do Indaiatuba Clube 
serão duplamente come-
morados em julho, com o 
Jantar Dançante Especial 
e a Festa de Aniversário.  

No dia 5 de julho, às 
21h, no Salão Social, acon-
tece o Jantar Dançante, 
com apresentação da Ban-

da Silva, Lohana Gabriele 
de Souza, Maria Gabriele 
Gosse e Patricia Beatriz 
dos Santos Domingos.

O Concurso Rainha Fai-
ci 2019 conta com patrocí-
nio de Império Cervejaria, 
GoodBom Hipermercados, 
Hot Flowers Produtos Sen-
suais, Academia CTI, Açaí 
Futuro, Autêntica Eventos, 
Espaço Laser, Faculdade 
UniMAX, Floraviva Cos-
méticos, Loja Eva Maria, 
Lúcia Ramos Lingerie, Nu-
tricionista Camila Buitoni, 
Óticas Carol, Chapéus Pra-
lana, R1 Jeans, Loja Star 
Country, Travel Inn Wise 
Indaiatuba, Vita Derm 
e apoio de O Boticário, 
Polo Shopping Indaiatu-
ba, Loja Cris Bandeira e 
Rafa Som e Eventos. 

Eventos celebram 62 anos do Indaiatuba Clube

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

A coluna de hoje traz a receita de uma deliciosa e rica sopa italiana, 
o Minestrone. O prato tem muitas variações de preparo, cada “Mamma” 
italiana tem seu toque e seu ingrediente especial. Essa receita vem do ma-
ravilhoso livro “Il Talismano Della Felicita”, um dos mais celebres livros da 
culinária italiana, junto com o não menos famosos “Il Cucchiaio D’argento”, 
ambos são considerados as bíblias da cozinha italiana. Quem tiver oportu-
nidade, vale a pena ter um, ou até mesmo os dois livros em sua biblioteca 
gastronômica. Ainda sou fã de livros, apesar de usar muito da internet para 
as minhas pesquisas.

Essa receita é uma homenagem a minha Nonna Antonieta, espero que 
você goste!

Ingredientes:

• ½ xícara de chá de feijão branco
• 3 colheres de sopa de azeite
• 1 colher de sopa de manteiga
• 1 cebola picada
• 1 cenoura cortada em cubos
• 1 abobrinha italiana com casca cortada em cubos
• 1 talo de salsão cortado em rodelinhas
• 1 batata cortada em cubos
• ½ xícara de chá de vagem cortada em rodelas
• ½ xícara de chá de repolho
• 1 litro de caldo de carne caseiro. Dica do Chef: se estiver com pressa, 

pode usar água com cubos de carne
• ½ lata de tomate italiano sem pele
• Sal e pimenta do reino a gosto
• 50g de parmesão ralado na hora

Modo de preparo:
Em uma tigela, deixe o feijão branco de molho por 12 horas e depois 

elimine a água. Cozinhe-o até ficar al dente, por mais ou menos 45 minutos. 
Em seguida, escorra a água, esfrie o feijão em água com gelo e reserve.

Lave e pique a cenoura, salsão, a vagem e a abobrinha. Pique também 
o tomate italiano. Em uma panela, aqueça o azeite e a manteiga em fogo 
baixo, depois coloque a cebola picada até ficar no ponto, aumente o fogo 
para médio e comece a colocar os legumes.

O segredo é não colocar os legumes todos ao mesmo tempo, vá adicio-
nando os mais duros primeiro e por fim, os mais macios, respeitando o tem-
po de cozimento de cada um, entre cada item, deixe 3 minutos de cozimento, 
mexendo sempre. A melhor ordem é: cenoura, batata, vagem, abobrinha e 
por fim o repolho.

Junte o calde de carne, o tomate e o suco da lata de tomate. Aumente 
o fogo para o máximo e traga à fervura. Em seguida, abaixe o fogo, tampe a 
panela e deixe por 90 minutos. Por fim, coloque o feijão branco, sem a água, 
e deixe ferver por 30 minutos.  Está pronta para servir!

Dica do Chef: o Minestrone é uma sopa espeça, quase cremosa, então, 
no momento de servir, salpique o queijo ralado e sirva com fatias de pão 
italiano, aquecidas no forno. 

Buon Apetitto !!!

DIVULGAÇÃO

COMEMORAÇÃO

da Stilo, presença de free 
dancers e serviço do Res-
taurante Verona. O convite 
para associado custa R$ 35 
e para convidados R$ 45. 

No dia 7 de julho, às 
9h, acontece a Festa e Ani-
versário, com uma série de 
atividades e shows. Às 11h, 
o cantor Raí se apresenta no 

palco das piscinas.
Às 13h30, o sambista 

Serjão comanda a festa. O 
encerramento acontece às 
16h, quando o grupo The 
Brothers sobe ao palco.

Para os amantes do fu-
tebol, acontece o Jogo das 
Estrelas Master, com a 
participação de ex-jogado-

res como Muller, Zenon, 
Dinei, Ezequiel, Valdeir, 
Nilson e outros craques.

Atividades como ca-
poeira, zumba, dança do 
ventre, ballet e jazz tam-
bém movimentam o clube. 
Chopp, churrasco e outras 
opções gastronômicas tam-
bém farão parte da festa.
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A Nova Loja Grenelle Gastropub

Bar do Alemão

Fênix Pensionato

Mr. Roof

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. 

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

Casamento de 
Jeniffer Agg. É 
a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente

Promoção quinta-feira! A partir das 18h você pode se deliciar 
com esse Smash Burger + fritas e maionese da casa por apenas 
R$17. Imperdível né? O smash é servido no pão de brioche com 
maionese, mussarela, alface, tomate e cebola roxa, (Válido 
apenas para consumo na casa). Vale lembrar que hoje é dia de 
Happy Hour com 50% off no segundo chopp. Todo sábado no 
almoço uma nova opção do cheff. Marca a família e os amigos 
e vá para o Grenelle Gastro Pub. Av. Conceicão, 250. Fone: 
(19) 3834-4802 / (19) 9 9924-2494 - Whtasapp

EM BREVE DELIVERY!

Almeida e Gilberto no Kostela do Japonês saboreando a 
maravilhosa costela super macia.

Fênix Pensionato é o melhor e 
mais bem estruturado espaço 
para hospedagem de idosos.
Com três unidades em Jundiaí, 
Campinas e Indaiatuba fazem 
o maior sucesso. Os velhinhos 
se sentem como se estivessem 
em seus lares. Ambiente super 
aconchegante com área verde 
e carinho de toda a equipe do 
pensionato. A família não precisa de marcar dia para fazer visita, podendo ir a hora que quiser e passar até o dia todo com 
seu ente querido. É um lugar gostoso que você se sente bem e o mais importante que ficará tranquila pois o seu parente 
será bem tratado, com horário certo dos remédios, médicos e uma alimentação excelente, farta, controlada por nutricionista. 
Na foto visita dos idosos no Zoológico. Se informe já Fone: (19) 3894-5037 Site: www.fenixindaiatuba.com.br

Av. Coronel Antônio Estanislau do Amaral, 630. Fone: (19) 3328-0610

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
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Dra Sueli e Dra Ana Lucia da Clínica Bicho Amigo, recebendo o 
Bolo da Madre, mimo do Jornal Mais Expressao para seus clientes

Oucimar (areia e Pedra) e Cleide Barzan recebem amigos, em festa junina beneficente

Aniversariante Tarcilia Fiano da empresa Mercantil

Ricardo, Daniel e Claúdio no Cintra Restaurante

Adriana e Luciano na Babbo Pizzaria que fica na Av. 
Presidente Vargas, 1540.
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 ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JUNHO - ATENTO

ClaudecirAndre Lucia

Douglas Eduardo Pacheco

Gabriel SaldanhaEliezer

João Malaquias Juliana Lopes

Marcio VictoriaLuiz Meira

Marinalva Mario Wellington

Sergio AngartenRosimeire Luiza

Pedro João Robson

Os casais Juliana e Rodney e Mariene e Richard no 
lançamento do Fondue Enamorados especial de inverno 
que acontece toda quarta e quinta-feira no Quintal da Vó

Carlos e Fabiana curtindo uma noite romântica e 
especial no Quintal da Vó

Aconteceu no Indaiatuba Clube o 1º Almoço da AESCI, 
em prol do projeto Contador Solidário, que irá ajudar 
na ampliação do Centro Cirúrgico do Hospital Dia de 
Indaiatuba. Parabéns Presidente Sergio Ferreira, para 
você e toda sua diretoria e equipe de trabalho.

Dia 22/06, sábado, aconteceu na Memphis Barbearia 
a ¨Tarde de Amigos¨, onde rolou muito rock com muita 
cantoria e muita alegria por parte dos amigos presentes

Aconteceu no CIAEI, a eleição do Miss e Mister Indaiatuba. 
A Miss Indaiatuba 2019, Camila Almeida, a Miss Indaiatuba 
Simpatia 2019, Gisele Oliveira e o Mister Indaiatuba 2019, 
Matheus Oliveira. Os 750 lugares do CIAEI, foi pouco para 
tanta animação, das torcidas e familiares dos candidatos

Dia 25/06 foi a Noite de Confraternização do Rotary 
Club de Indaiatuba Cocaes no Quintal do Quinzão, 
a última reunião da gestão do presidente Renato 
Rezende, e a comemoração do aniversário do 
companheiro Renato Nagamini. 

Dentro da Semana Acadêmica do Festival Sabores 
da Terra, aconteceram aulas maravilhosas, com o 
Chef Manuel Alves Filho, a aula de Confeitaria ̈ Doces 
Ingleses¨, com a Chef Samanta Nicoli, a aula ¨Da 
Faculdade ao mercado de Trabalho¨, conferida por: 
Caio Nunes e Marina Mellão. Parabens a todos!
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A Inda Fire recebeu os alunos do curso de Bombeiro Civil, onde puderem conhecer um pouco do dia a dia da oficina de 
recargas de extintores. O bate-papo foi excelente, além de conhecer a oficina, puderam aprender um pouco mais sobre 
os níveis de manutenção dos extintores e testes de mangueiras para hidrantes

Nosso Cabeleireiro Tiago 
Costa com sua aluna 
Ingrid, em um curso vip 
de extensões da Mermaid 
Hair, quer saber como  
fazer o curso, entre em 
contato pelo telefone e 
saiba mais 19 983241599.

No dia 23 de junho aconteceu a 8ª Caminhada pelos bons 
tratos aos animais , com um publico de +/- 1500 pessoas 
, a caminhada foi um sucesso, os organizadores Beggo e 
Franciela Luque juntos agradecem a presença de todos. 
Na foto Beggo, Franciela, Fabiano Moura e Élida. O Mais 
Expressão também parabeniza a todos.

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

No dia 23 de Junho aconteceu no The Hops e Quintal 
da Vó a festa beneficente LOVE NO ARRÁIA, em prol 
das instituições Casa da Mulher Analia Franco, UPAR 
e Bolha de sabão. Parabéns aos organizadores pelo 
iniciativa e a todos que estiveram presentes. Porque 
fazer o bem , faz muito bem.

Casal Dulce e Nilson no Grenelle Gastro Pub

Silbene Ribeiro, diretora da Cayman Serviços, que participou como 
jurada do Miss Indaiatuba 2019, com a eleita Camila Almeida

Claudia, Isabella e Marcos, na Pizzaria Torrelaguna, que fica 
na Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587- Itaici.

Marcio, Wilson, Vinicius, Beatriz, Wilma e Amanda, almoçando 
em família,  a deliciosa Feijoada da Vó, no Quintal da Vó que 
fica na  Av. Presidente Vargas, 1100.

Rodrigo 
Stocco na 
mega festa 
da Bell 
Picosque
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negócios & classificados
Nº 853



B2 Imóveis

COND.PARK AVENIDA-
-CC00093 4 DORMITÓ-

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

VAGAS
R$ 1.500.000,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 
06 SUITES, 10 BANHEIROS, 

SALA DE ESTAR, SALA 
DE JANTAR AMPLA, COZI-
NHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACA-
DEMIA, SALÃO DE JOGOS, 

SAUNA, ADEGA, ESCRI-
TÓRIO, E DOIS HOME 

THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES 
ORNAMENTAIS, GARAGEM 
PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATI-

ZADOS E COM SOM.
R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

SITIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, RE-

PRESA  AREA TOTAL 
34.717,37 M²

R$1.000.000,00

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE 
LANÇAMENTOS TERRE-

NOS EVIDÊNCIAS  
333,95 M²  R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS 

LOTES R$ 112.000,00

CENTRO  
MONTE MOR – TE00018

TERRENO 250 M² 
R$ 117.000,00

COND. JARDIM DO IMPÉ-
RIO – VILA RICA –TE00019

TERRENO 150 M² 
R$140.000,00

JARDIM SANTORINI – 
TE00017 TERRENO DE 

ESQUINA 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 
-VIRACOPOS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-
-TR00778

TERRENO 999 M²
R$ 280.000,00 +R$ 280,00 

(CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA 
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

TÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, 

LAVABO, COZINHA, GARA-
GEM. R$ 450.000,00

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

GAS, PISCINA, CHURRAS-
QUEIRA. R$ 450.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – 
CC 00094 03 DORMITÓRIOS 

SENDO 1 SUITE, AMPLA 
SALA, LAVABO, COZINHA, 

BANHEIRO, GARAGEM 
PARA 02 CARROS, ÁREA 

DE SERVIÇO.
R$540.000,00

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

ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO,  
03 WC, 04 VAGAS

R$ 550.000,00

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

SERVIÇO,3 VAGAS
R$ 585.000,00

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

DORMITÓRIOS, 01 AMPLA 
SUITE COM BANHEIRA, 

COPA, COZINHA, AMPLA 
SALA, BANHEIRO SOCIAL 

E QUINTAL. GARAGEM 
PARA 02 CARROSCOBER-
TOS E 02 DESCOBERTOS.

R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM 

CONDOMÍNIO COM: SALA, 
LAVABO, COZINHA, LA-

VANDERIA,  03 DORMITÓ-
RIOS SENDO 01 SUITE, 
CHURRASQUEIRA COM 
MAIS 01 QUARTO E 01 

BANHEIRO, GARAGEM CO-
BERTA PARA 02 CARROS E 
02 VAGAS DESCOBERTAS.

R$ 600.000,00

CASA COND.VISTA VERDE 
– CC00096 02 SUITES AM-
PLAS, SALA 02 AMBIEN-
TES,LAVABO,COZINHA E 

GARAGEM
R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00097

 03 DORMITÓRIOS SENDO 
02 SUITES, SALA 02 AM-

BIENTES, LAVABO, COZI-
NHA, GARAGEM,ÁREA DE 

LAZER COM PISCINA.
R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00070

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

CONDICIONADO, WC SO-
CIAL, SALA DE TV, SALA 

DE ESTAR COM DOIS 
AMBIENTES, PÉ DIREITO 
DE 6M DE ALTURA, JAR-
DIM EMBAIXO DA ESCA-
DA. SALA DE JANTAR, 
COZINHA AMPLA, ILHA 
GRANDE NO CENTRO E 
COOKTOP E ARMÁRIOS 
EMBUTIDOS, QUINTAL 

AMPLO, AREA GOURMET 
COM CHURRASQUEIRA, 

FORNO PIZZA, FOGÃO DE 
LENHA, VARANDA NAS 
PORTAS DOS QUARTOS 
E NA FRENTE DA COZI-

NHA. GARAGEM COBER-
TA PARA 02 CARROS E 
DESCOBERTA PARA 04 

CARROS.
R$ 1.100.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, 

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

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

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, 
COZINHA E BANHEIRO 

(MOBILIADA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – 
AP0000 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, GA-

RAGEM.
R$ 190.000,00

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

(IPTU)

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

SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000

JD. MONTE VERDE – 
AP 00870

02 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA 2 AMBIEN-

TES, COZINHA, WC,01 
VAGA R$ 280.000,000 + R$ 

200,00 (CONDOMINIO)

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

VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA –
 AP 00867 02 DORMITÓ-

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

ÇO WC,01 VAGA
R$ 290.000,000

VENDA CASAS   

MORADA DO SOL – 
CA03139

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, 

ÁREA DE SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMI-
TÓRIO, SALA. GARAGEM 

PARA 02 CARROS
R$ 260.000,00

JD.NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 

VAGAS.
R$ 290.000,00

COND. FLAMBOYANT – 
CC 00052  03 DORMITO-

RIOS, SENDO 1 SUITE, 02 
SALAS, COZINHA, WC, 

ÁREA GOURMET
R$ 385.000,000

PORTAL DAS ACACIAS 
– CC 00074  02 DORMITO-
RIOS, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA GOURMET, 
ÁREA DE SERVIÇO, 01 
VAGA R$ 400.000,000

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

CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

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

MET. 2 VAGAS
R$ 435.000,00

CASA COND. VISTA VER-
DE – CC00098  03 DORMI-

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA. R$ 900,00 + 240,00 
(CONDOMINIO) + 154,00 

IPTU

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

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

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

CENTRO ED. YPE – 
AP 00896

01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO R$ 1.000,00 + R$ 
300,00 (CONDOMINIO) + R$ 

55,00 (IPTU)

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

WC, 01 VAGA
R$ 1.000,00 (INCLUSO CON-

DOMINIO E IPTU)

JARDIM MORUMBI –
 AP 00940

02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA AMERICANA, VA-

RANDA, WC, 02 VAGAS, .
R$ 1.300,00 INCLUSO 

COND. E IPTU

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 
AMBIENTES, LAVABO, WC, 

GARAGEM R$ 1.350,00 + 
CONDOMINIO- R$ 140,00 + 

IPTU R$ 90,00

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

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

JARDIM SÃO FRANCISCO 
– CA03135

02 DORMITÒRIOS SENDO 
01 SUITE, SALA, COZINHA, 
WC, 02 VAGAS DE GARA-

GEM.
R$1.400,00 + IPTU R$83,00

 CIDADE NOVA - 
ANDALUZ – AP 00925

03 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA 02 AM-

BIENTES, COZINHA, WC, 
VARANDA, ÁREA DE SER-

VIÇO, 02 VAGAS
R$ 2.200,00 + R$ 530,00 

(CONDOMINIO)

VENDA APARTAMENTOS   

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

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

(CONDOMINIO) 

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, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO
R$ 160.000,000  

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

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

EDIFICIO VERONA - 
AP00941 KITNET MOBILIA-
DA COM SALA COZINHA E 
BANHEIRO R$ 180.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS 

E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE 
DE SALAS COMERCIAIS 

NO DISTRITO
SALAS DE  29,43 M² ATÉ 

368,26 M² VALORES A 
PARTIR DE R$ 2.000,00

CONDOMINIO AMBAS-
SADOR – SA 00006 SALA 
COMERCIAL COM 35 M²  

R$700,00

 OFFICE PREMIUM- SALA 
COMERCIAL – SL 00347
SALA COM 77 M², COM 

BANHEIRO  

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

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLU-
SO)

CENTRO - SL 00365
90 M² ,02 WC,  R$ 2.000 + 

R$ 154,00 (IPTU)

EXCELENTE GALPÃO 
CIDADE NOVA – SL00346
 250 M²  R$ 3.500 + IPTU

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

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

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - 

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

TIÁRIO.
R$ 14.000,00 + R$ 600,00 

(IPTU)

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE 
DE SALTO 

JD. CIDADE  -  CA 03133
01 DORMITORIO, COZI-
NHA , WC, 01 VAGA DE 
GARAGEM – CASA DE 

FUNDOS
R$ 450,00 

JD. ELDORADO  - CA 
03128

01 DORMITORIO, COZI-
NHA, WC, E AREA DE SER-
VIÇO, VAGA PARA MOTO

R$ 650,00

CASA NA CIDADE 
DE SALTO 

JD.  CIDADE – CA 03132
02 DORMITORIO , SALA,  

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

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR 
COM SALA, COZINHA, 01 
SUITE,LAVANDERIA E 01 

VAGA.
INCLUSO ÁGUA E IPTU

R$ 950,00

VILA COSTA E SILVA – 
CA 03138

02 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, QUINTAL, 

GARAGEM 
R$ 950,00 INCLUSO IPTU

JARDIM REGINA – CA03137
PARTE SUPERIOR COM 
ENTRADA INDIVIDUAL.

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, LAVABO, BA-

NHEIRO, VARANDA, GARA-
GEM PARA 02 CARROS.

R$ 1.100,00 + IPTU R$ 
100,00

CENTRO – CA03114
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, LAVABO, BA-

NHEIRO, GARAGEM 
R$ 1.350,00 

JARDIM SÃO FRANCISCO 
– CA 03135

02 DORMITORIOS SENDO 
UM SUITE, SALA, COZI-
NHA, WC, 02 VAGAS DE 

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

IPTU

CHACARAS AREAL –
 CA 03115

02 DORMITORIOS SENDO 
UM SUITE, SALA, COZI-
NHA, WC, 02 VAGAS DE 

GARAGEM
R$ 1.700,00 + R$ 142,00 

(IPTU)

PARQUE SÃO TOMAZ DE 
AQUINO – CA 03134

02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC ,  QUINTAL, 

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

CASA COMERCIAL-CEN-
TRO CA03119

04 SALAS SENDO 1 SUITE, 
RECEPÇÃO, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO, 3 WC, 
08 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.500

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

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

EDICULA, ÁREA GOURMET 
COM CHURRASQUEIRA.

SALÃO 100 M² 02 WC
R$ 4.300

CASA COMERCIAL- CEN-
TRO-CA02773

04 DORMITORIOS SENDO 
(03 SUITES), 03 SALAS, 

ESCRITORIO, RECEPÇÃO, 
COPA, COZINHA, 05 WC, 
QUINTAL, 09 VAGAS GA-

RAGEM.
R$ 10.000,00 + R$ 700,00 

(IPTU)

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 
06 SUITES, 10 BANHEIROS, 

SALA DE ESTAR, SALA 
DE JANTAR AMPLA, COZI-
NHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACA-
DEMIA, SALÃO DE JOGOS, 

SAUNA, ADEGA, ESCRI-
TÓRIO, E DOIS HOME 

THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES 
ORNAMENTAIS, GARAGEM 
PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATI-

ZADOS E COM SOM.
R$ 20.000,00

LOCAÇÕES
 APARTAMENTOS

JARDIM DOS COLIBRIS   
EDIFICIO VITÓRIA REGIA – 
AP00943 02 DORMÍTORIOS, 
SALA, COZINHA, WC, GA-

RAGEM R$850,00
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VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA253 – JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2dorms,-
sala,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,-
sala,coz,wc,garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,-
coz,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,lavande-
ria,área gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor so-
lar,boiler 400l,garagem coberta para 2 carros e descober-
ta para 2 carros.
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms 
(2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,la-
vanderia,dorm de empregada,dispensa,piscina,churras-
queira, 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$390 MIL – 3dorms,sala de 
estar,coz,lavanderia,wc de empregada,sacada,garagem 
coberta para 1 carro.
AP.535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dorms 
(1st0,sala de estar e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo mobi-
liado,ar condicionado,garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planeja-
do),sala,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 planeja-
da,lavanderia,wc de empregada,sacada,piscina,churras-
queira,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e 
wc,pomar,cerca eçetrica,mezanino com porta balcão,sa-
cada.
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.722 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,co-
z,2wc,piscina,churrasqueira,sauna,pomar.
CH.756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala 
de estar conjugada com coz, lavanderia, varanda, piscina, 
churrasqueira, forno de madeira, todo gramadp,pomar.
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms, sala,-
coz, dispensa, casa de caseiro, churrasqueira, sana, mina 

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

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

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

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

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc
VL BRIZOLA – R$600,00 – dorm, sala, coz, wc, sem ga-
ragem
VL BRIZOLA – R$650,00 – dorm, sala, coz, wc, sem ga-
ragem 
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm, sala, coz, wc, sem ga-
ragem
CENTRO – R$770,00 -  2 dorms, sala, coz, wc, sem ga-
ragem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms, sala, coz, wc, ga-
ragem.
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms, sala, coz, 
wc, 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),sa-
la,coz,2wc,lavanderia fechada,edícula com churrasquei-
ra,garagem para 2 carros.
VL.MARIA HELENA – R$2300,00 – 3dorms ( 1st c/hi-
dro,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$1000,00 – 2dorms, sala, 
coz, wc,1 vaga e garagem.(INCLUSO COND E IPTU)
CIDADE NOVA - R$1000,00 – 2 dorms, sala,coz,wc,1 
vaga de garagem
CENTRO – R$1100,00 – dorm,sala,coz,wc

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m²,3wc,estrutu-
ra para coz industrial,de esquina
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interli-
gadas,cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,ga-
binete e pia

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC 
privativo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,esca-
das,serviço de limpeza,portaria virtual,monitoramento 
24h,WC para cadeirantes.

CENTRO – R$1100,00 – 70m², 2wc, coz
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m², 2wc, 1 vaga de gara-
ge, sacada, ar condicionado, montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, 
DEPOIS R$1980,00 – área de saúde já funcionando,piso 
porcelanato,ar-condicionado,pia,espaço para esteriliza-
ção,salas com wc privativo. Incluso : secretária,água,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

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

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

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

IMÓVEIS PARA VENDA

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
98457-0730



B4 Imóveis

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

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

CASAS

CA00081-JD ESPLANADA - 3 Dorms, 1suíte, dem. dep. (casa Nova) . .......... 
........................................................................................................ R$ 650.000,00
CA00083-JD REGINA - 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 amb. Edíc ...  R$ 625.000,00 
CA00002-CIDADE NOVA - Sobrado Comer. C/ 2 casas e 1 salão alugado ..... 
........................................................................................................ R$ 950.000,00
CA00095-JD. B. HORIZONTE - Térrea 3 dorms, 1 suíte, área gourmet, P.ele-
tr ..................................................................................................... R$ 430.000,00
CA00067-JD AMERICA – Precisa reforma, 03 dorms e demais dep. ............... 
........................................................................................................ R$ 390.000,00
CA00084-JD OLINDA – Sobrado 03 dorms, 1 suite, + 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$ 480.000,00
CA00091-PARK REAL-3 Dorms, 1 suíte Novíssima.  .............. R$ 430.000,00
CA00088-MARIA DULCE -03 Dorms, 1 suite, sala ampla, área gourmet, lin-
da. .................................................................................................. R$ 900.000,00
CA00111-GREE PARK-03dorms c/ suite +dep. Pisc e área gourmet e 4 
vagas .............................................................................................RS 750.000,00
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
CA00013-MONTREAL - 03 dorms, c/ suíte, + dep, 1 vaga, área gourmet c/ 
churras.  ......................................................................................... R$ 495.000,00

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. 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
CH00026-BARAO GERALDO- CAMPINAS- 03 dorms, 2 suíte + dep. Pisc, 
canil, churras e forno, campo de futebol, água e 1km do asfalto R$ 430.000,00 
CH00020-RECREIO CAMPESTRE DE VIRACOPOS- 2 dorms, + dep ........... 
........................................................................................................ R$ 450.000,00

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 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- Sob c/ 5 suítes, sala 2amb, piscina e 4 vagas  ... 
......................................................................................R$ 8.600,00 + cond+iptu
CA00075-JD DOS AROMAS- 03 Dorms 1 suite c/ sac 04 vagas ...................... 
......................................................................................R$ 3.000,00 + cond+iptu
CA00112-VILLAGIO D’ ITAICI- 03 dorms, c/ suíte, + dep .................................. 
........................................................................................R$ 2.500,00     (incluso)

CHÁCARAS

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

APARTAMENTO 

AP00001 - LÊ CHATEAU FRONTENAC - 3 Suítes, sala 2 amb, coz, wc so-
cial,.piso porcel, 2 vagas, 118 metros  ....................R$ 2.800,00+IPTU+COND.
AP00010-EDIF. MARAGOGI-3 Dorms, 1 suite, 2wcs, sala 2 amb, coz e 
lavand,  aq gás. e 1 vaga.........................................R$ 1700,00 + cond +iptu.
AP00026-JD. SÃO LORENÇO-2 Dorms, +dep, 1 vaga coberta........................ 
........................................................................................ R$ 800,00+ cond + iptu
AP00016-JD. PEDROSO- 1 dorm, + dep. c/ elevador  .................................... 
....................................................................................... R$ 700,00 + cond + iptu
AP0000- EDIF. GIOVANA- 3 dorms, 1 suíte, c/ a/e, sala 3 amb, coz,  ............... 
.......................................................................................R$1.800,00 + cond+iptu
AP00011-TORRE DE MÁLAGA – Cobert. duplex 03 dorms, 1 suÍte , sala c/ 
var  wc c/ hidro , coz amer, chur, var. gourm, s festas, 02 vagas. ... R$ 3400,00 
(Incluso) 
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

SALÃO 

SL0001-AV.VISC.DE INDIATUBA -500 MTS  R$ 6000,00-PISO SUPERIOR.
SL0002-AV.VISC.DE INDAIATUBA -500 MTSR$ 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

CHÁCARAS EM CONCOMÍNIO

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



B5Serviços / Utilidades

CA07497 - JARDIM ELDORADO - AT. 120 m² AC. 
100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, 
WC social, lavanderia e garagem para 2 carros. R$ 
1.300,00 + IPTU

CA08347- JARDIM POMPÉIA - AT.270m² AC.180m² 
- 03 Dormitórios, sendo 01 suíte, 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.

VENDA

TE05788 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - TERRENO 
COM 513,08m² - Boa topografia - Excelente Locali-
zação - R$ 513.000,00

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

CA08355 - BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 125 m² - casa 
nova com 3 dormitórios (1 suíte), sala para 2 am-
bientes, cozinha americana, wc social, lavande-
ria, área de churrasqueira com pia, chuveiro nos 
fundos e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. 
Condomínio com portaria 24 horas e área de lazer 
completa. R$ 550.000,00

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

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, co-
zinha planejada, wc social, varanda gourmet com 
churrasqueira, piscina e pomar. Casa muito bem 
conservada e construção excelente. Estuda per-
muta por imóvel em Indaiatuba. R$ 800.000,00

LOCAÇÃO

CH0883 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.000m², AC 
160m² - 02 dormt, sendo 01 ste , sala 02 ambts., 
copa, cozinha, lavanderia coberta , pomar c/ vá-
rias frutas. R$ 700.000,00/Locação: R$ 2.700,00 
com condomínio e IPTU.

GL00388 - PARK  COMERCIAL - AT. 1265 m² AC. 
1173,00 m² - Galpão com recepção, banheiro de 
deficiente, refeitório, banheiro em todos os 3 pavi-
mentos, área fabril de 781 m², área de administra-
ção de 351 m²,  reservatório de 20.000 litros, sis-
tema de iluminação e ventilação natural (Delker), 
pé direito livre de 10 metros, projeto elétrico, pa-
ra-raio, hidráulico e bombeiro totalmente execu-
tado. R$ 18.800,00 + IPTU

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

AP04521- CIDADE NOVA - AU.90 m² - 03 Dormi-
tórios, sendo 01 suíte com armário, sala, cozinha 
planejada, Wc social, lavanderia,  02 vaga de gara-
gem. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU

AP04512 - RESIDENCIAL PORTO PRÍNCIPE - AU 
75m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), Sala 02 
Ambientes (Estar e Jantar), WC Social, Cozinha Pla-
nejada C/ Coifa e Cook Top, Lavanderia e Garagem 
P/02 Autos Cobertos. R$ 1500,00 + COND + IPTU.

AP04516- JARDIM REGENTE - AU.88,52 m² - 02 Dormitórios 
com armários, Wc social, sala com  painel, cozinha planejada, 
lavanderia, varanda gourmet e garagem para 1 auto. Locação 
R$ 1.200,00 + COND.+IPTU

CH01729 - COLINAS DO MOSTEIRO DE ITAICI - AT. 2.500 m² 
AC. 601 m² - 4 suítes ( sendo 1 máster com closet e hidromas-
sagem), cozinha planejada, sala de jantar, sala de estar com 
lareira, sala de tv, lavabo, lavanderia, quarto de empregada com 
banheiro. Casa com uma parte toda avarandada, pomar, área 
gourmet com churrasqueira, forno de pizza e forno à lenha mais 
uma cozinha, piscina e garagem para 4 autos coberta. Imóvel 
com paisagismo e construção impecável. R$ 1.900.000,00

AP04439 - DUE - 3 dormitórios (1 suíte com ar e armários planeja-
dos), sala para 2 ambientes com ar condicionado, cozinha planeja-
da, wc social, lavabo, varanda gourmet com churrasqueira, home 
box e garagem para 2 autos coberta. apartamento com sol da ma-
nhã em excelente condomínio com área de lazer completa e portaria 
24 horas. R$ 690.000,00. Prédio possui gerador para elevadores 
em caso de falta de energia. R$ 690.000,00.

CA07820 - AT. 168m² - AC 168m² - SOBRADO COM EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO EM CONDOMÍNIO FECHADO COM 
INFRAESTRUTURA COMPLETA - 03 suites com armários pla-
nejados, lavabo, sala com 02 ambientes, cozinha planejada, es-
critório, churrasqueira, lavanderia, garagem para 03 carros. R$ 
619.000,00

CA08342 - JARDINS DOS IMPÉRIOS – AT.150m² AC.110m² 03 
dormitórios sendo 01 suítes, 01 salas, cozinha americana planejada, 
cooktop, box nos banheiros, planejados em 02 dormitórios, área gour-
met, garagem para 02 autos, condomínio com área de lazer completa, 
portaria 24 horas locação R$ 2.300,00 + condomínio + IPTU.

CA08294 - 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 ampla, lavabo, cozinha planeja-
da, lavanderia, quintal, garagem para 02 autos. R$ 2.800,00 + 
Condomínio + IPTU.
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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

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Reparos e reformas

Placas p/ túmulos Pousadas

Psicóloga

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

ASSISTENTE FISCAL / FINANCEIRO 
– Superior completo. Conhecimentos 
em SPEED Fiscal e fechamento contábil.

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

GERENTE DE LOJA – Ensino médio 
completo. Experiência em gerenciamento 
de equipe de vendas de comércio. Resi-
dir em Indaiatuba.

INSTALADOR ESQUADRIA – Experiên-
cia em montagem e instalação de esqua-
drias de alumínio. Residir em Indaiatuba.

INSPETOR OPERACIONAL – Ensino 
médio completo. Conhecimentos em In-
formática. CNH B. Residir em Indaiatuba. 
Disponibilidade de horário.

MANDRILHADOR – Experiência na 
função.

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

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

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

PROGRAMADOR DE MAQUINAS CNC 
– Desenvolver dispositivos de fixação. 
Elaborar desenhos 2D e 3D. Elaborar 
e corrigir programas CNC. Programar 
e operar Torno CNC e centro de usi-
nagem, três e quatro eixos. Metrologia. 
Comandos Mitsubishi, Fanuc e Siemens. 
Software CAM. Residir em Indaiatuba 
ou Salto. 

SOLDADOR – Experiência em Solda 
TIG, MIG e Eletrodo. Residir em Indaia-
tuba.

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

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

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

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

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

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

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

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

ao Pat com todos os documentos.

Administrador financeiro 1

Ajudante de serralheiro 1

Almoxarife 2

Analista contábil 1

Analista de controle de qualidade 1

Analista de custos 1

Analista de sistemas (informática)
( PCD) 1

Anotador de processo de produção 1

Auxiliar administrativo 1

Auxiliar de contabilidade 1

Auxiliar de contabilidade 1

Auxiliar de cozinha 1

Auxiliar de enfermagem 2

Auxiliar de galvanização 1

Auxiliar de limpeza 1

Camareira de hotel 1

Consultor 1

Costureira em geral 1

Eletricista de manutenção em geral 1

Empacotador, a mão (PCD) 1

Encanador 1

Enfermeiro 2

Fisioterapeuta geral 2

Fonoaudiólogo geral 2

Instalador de alarmes residenciais 1

Instrutor de informática 1

Manobrista 1

Marceneiro 1

Mecânico de ar-condicionado e 
refrigeração 1

Oficial de serviços gerais na manu-
tenção de edificações 1

Operador de zincagem 1

Pedreiro 1

Porteiro 2

Programador de máquinas - ferra-
menta com comando numérico 1

Serralheiro 1

Soldador 1

Subgerente de restaurante 1

Técnico de enfermagem 3

Torneiro cnc 1

Vendedor 3

Vendedor (PCD) 1

EMPREGOS
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classificados

Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, 
banheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R $ 6 8 9 . 0 0 0 , 0 0  F . 
3875-2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 Casa frente 
– Sala, cozinha, 01 
dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormi-
tório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 
3875-2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
S A L A  ,  C O Z I -
NHA(PLANEJADO), 
BANHEIRO, GARA-
GEM P/01 CARRO 
. COND:200,00 IN-
CLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa ecônomica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
F.: (19) 98254 7703  / 
(19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms 
no Jd. dos Imperios 
R$380 MIL  - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do 
sol R$290 MIL - (19) 
98136-7331 
Casa  com 3 dorms 
( 1st) no Pq. Indaia – 
R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms 
na Vl Maria Helena 
com  At : 2700m²,para 
construtores é possí-
vel, desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 

sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
 OPORTUNIDADE! 
J D . L A G U N A  E M 
SALTO-SP. Casa de 
02 dormitórios, sendo 
um suíte, sala/cozi-
nha americana, wc, 
garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em 
lote de180m2 + uma 
chácara de 100m2 (SÓ 
TERRENO) no bairro 
pedregulho em Indaia-
tuba-SP. troca-se por 
casa em Indaiatuba de 
menor ou igual valor. 
Base: R$310.000, 00. 
Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
O P O R T U N I D A D E 
ÚNICA!!  JARDIM 
MORADA DO SOL. 
Rua:77, próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em 
oferta somente para 
o mês de fevereiro por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suíte, gara-
gem, bom acabamento 
em lote de 125m2. 
Aceita:  R$110.000,00 
de entrada + 90 x 
R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!
JD.COLIBRIS - 02 
dormitórios (01 suí-
te) sala- cozinha –wc 
social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. 
Oportunidade úni-
ca! Em oferta para o 
mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 por ape-
nas: R$265.000,00, ou 
terreno no negócio. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
JARDIM ADRIANA 
- Excelente casa em 
dois pavimentos, sen-
do no pav superior: 02 
dormitórios (01 suíte) 
wc social, sacada com 
porta balcão com vista 
para o Parque Ecoló-
gico e no pav inferior: 
sala 02 ambientes –
lavabo, wc social, la-
vanderia, edícula   e 
grande espaço de ter-
reno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletrôni-
co. De R$350.000,00 
em oferta durante o 
mês de fevereiro por 
R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no 
negócio.
O P R T U N I D A D E ! 
JARDIM ITAMARA-
CÁ - 02 dormitórios 
(01 suíte) wc social, 
sala, cozinha, gara-
gem com portão ele-
tronico,110m² de área 
construída, em lote 
de 133m² documen-
tos em ordem para 

financiamento. Ape-
nas R$255.000,00 
aceita terreno e carro. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
Vendo casa no Jar-
dim Oliveira Camar-
go - 5 comôdos sala, 
cozinha, 3 dormitó-
rios, 2 banheiros e 
entrada para carro. 
Aceito financiamen-
to pela caixa . Valor 
R$190.000,00. F.:(19) 
3835-1210 / (19) 3834-
8020 / (19) 98316-
2829 WhatsApp
CASA– VILA FUR-
LAN - 03 dorm.  sen-
do 01 suíte, sala de 
estar e jantar, coz. 
planejada, 02 wc, 01 
lavabo, área de servi-
ço, churrasqueira e ga-
ragem 02 vagas. A/T  
180M² A/C  150M² - R$ 
390.000,00 (Aceita 
Financiamento). F.: 
(19) 3935-
CASA – JD ESPLA-
NADA - 03 dorm. sen-
do 01 suíte, 01 WC, 03 
sacadas, sala de estar, 
jantar e sala de tv, coz. 
planejada, dorm. de 
empregada com WC, 
área gourmet, espaço 
p/ piscina com enca-
namento preparado, 
aquecimento solar em 
todos os cômodos e 
garagem coberta 02 
vagas. A/T  360,00 
M²e A/C  270,00 M² - 
R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com 
planejados, Sala, Co-
zinha com Planeja-
dos, 1 WC, área de 
serviço, Garagem  4 
vagas sendo 2 cober-
tas. A/C 190,00M² e 
A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de ser-
viço e garagem 02 
vagas A/C 125,00M² 
E A/T 125,00M² - 
R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
Sol - Garagem 2 car-
ros com portão ele-
tronico, sala, cozinha, 
banheiro, 2 quartos 
sendo 1 suíte, parte 
superior lavanderia e 
banheiro. Estuda troca 
por terreno de menor 
valor como forma de 
pagamento. F.: (19) 
99735-5418. Tratar 
c/ Antonio. Valor: R$ 
380.000,00
Vendo casa Cond. 
Jd. Park Real – Casa 

nova em fase de aca-
bamento: 3 dormitórios 
(1 suíte), cozinha ame-
ricana planejada, es-
paço gourmet, lavabo 
e banheiro social, sala, 
lavanderia, garagem 
coberta para 2 carros, 
lazer e portaria 24h. 
R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo casa - Sobra-
do Jd. Moacyr Arruda 
– 2 dormitórios com 
armários, 1 suíte, ar 
condicionado, sala de 
estar 2 ambientes, la-
vabo, banheiro social, 
cozinha com armários, 
banheiro social, área 
de serviço, churras-
queira com pia, aque-
cimento solar, portão 
eletrônico, cerca elé-
trica e garagem para 
4 carros sendo 2 co-
bertas. R$560.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, am-
plo quintal, garagem 
para 3 carros e área 
de lazer. R$3.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$650.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vila Suíça - Sobrado 
com uma suíte, plane-
jados, wc social, sapa 
para dois ambientes, 
lavabo, cozinha pla-
nejada, despensa, 
wc, área gourmet e 
serviço. Garagem co-
berta para dois autos, 
com churrasqueira 
e forno de pizza.  A/
T300m A/C 180m. R$ 
720.000,00. F.: (19) 
99115-8368
Jardim Belo Horizon-
te - 02 dormitórios, c/ 
suíte, 02 vagas. Casa 
Nova R$ 265.000,00. 
F.: (19) 4105-7479
Portal das Acácias 
– Sobrado 03 dormi-
tórios c/ suíte e closet, 
sala 02 amb. Área de 
lazer. Com churras-
queira. 01 vaga R$ 
480.000,00 F.: (19) 
4105-7479
Jardim Eldorado - 03 
dormitórios c/ suíte, 
sala, cozinha e lavan-
deria, 02 vagas cober-
tas R$ 350.000,00. F.: 
(19) 4105-7479
Nova Veneza - 02 dor-
mitórios, sala, coz e 
wc social 02 vagas R$ 
230.000,00 F.: (19) 
99721-0395
Vende-se uma casa 
dois quartos, sala, co-
zinha, garagem cober-
ta e área de serviços 
A.T. 125m² A.C. 99m². 

Valor R$215.000,00. 
Aceita carro e Finan-
ciamento. F.: (19) 
99124-2964
Vendo / Troco - Casa 
com 3 dormitórios sen-
do 3 suítes, garagem 
para 3 carros, área 
de lazer. Troco por 
2 casas construídas 
no mesmo terreno. 
Valor R$700.000,00 
Aceito propostas. F.: 
(19)99250-3154 Direto 
com proprietário.
Oportunidade! Ven-
de-se 2 casas em 
m e s m o  t e r r e n o 
Vila Costa e Silva 
- com A.T. 222m² e 
A.C. 165m². Valor R$ 
390.000,00. F.:(19) 
99714-4113 / (19) 
3875-4550
Vende-se, casa térrea 
- 2 quartos, sala, co-
zinha e área de chur-
rasqueira! 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 ins-
talado e pontos para 
ar condicionado nos 
quartos e salas. Con-
domínio com portaria 
24h, piscina, salão de 
festas, churrasqueira 
e quadra (R$ 214,66). 
Aceito financiamento e 
apartamento ou terre-
no como parte do paga-
mento. R$ 730.000,00. 
F. 19-992170168 ou 
19-992357764.
Vendo casa no Par-
que dos Indaias – 8 
cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas 
casas em mesmo ter-
reno até R$200.000,00 
ou financiamento. F.: 
(19) 99482-6697 / (19) 
3875-3201 João. Ten-
do interesse ver fotos 
na OLX.
SOB R A D O C ON -
DOMÍNIO BRÉSCIA 
- Três suítes com sa-
cadas, salas de jantar, 
estar, lavabo, espaço 
gourmet, cozinha pla-
nejada e lavanderia. 
Acabamento de luxo, 
200 m² de área cons-
truída. Aquecimento 
solar instalado e pon-
tos para ar condicio-
nado nos quartos e sa-
las. Condomínio com 
portaria 24h, piscina, 
salão de festas, chur-
rasqueira e quadra 
(R$ 214,66). Aceito 
financiamento e apar-
tamento ou terreno 
como parte do paga-
mento. R$730.000,00. 
F. 19-992170168 ou 
19-992357764.
Vende-se casa Jar-
dim Primavera - sen-
do 2 dormitórios, 1 

suíte, garagem p/ 02 
carros e mais depen-
dências F.: (19) 99375-
2113

 
CASA -JD. MONTE 
VERDE - 01 dorm., 
sala, coz., WC, lavan-
deria e garagem 01 
vaga. - R$750,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de ser-
viço e garagem 02 
vagas. Ótimo acaba-
mento. - R$1.350,00 
+IPTU. F.: (19) 3935-
1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 03 
dorm., sendo 02 com 
sacada, sala para 02 
ambientes, copa/coz. 
com balcão planejado, 
02 WC, 02 lavanderias 
(sendo 01 no piso su-
perior), churrasqueira 
e garagem 02 vagas 
com portão eletrônico. 
- R$1.400,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, am-
plo quintal, garagem 
para 3 carros e área 
de lazer. R$3.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$650.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Aluga – se casa 
Cond. Parque dos 
Guarantãs - 3 dormi-
tórios (1 suíte c/ ar-
mários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99778-4336

 
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$350 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chá-
cara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.

Jardim Pedroso - 01 
dormitório, sala, cozi-
nha e lavanderia. Ele-
vador R$ 200.000,00. 
F.: (19) 97423-3079
Vendo Apartamento 
Ed. Torres da Liber-
dade – 3 dormitórios (1 
suíte), WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, 
2 vagas de garagem 
e home box no sub 
solo. Aceita permuta. 
R$500.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vende - se Aparta-
mento Cocais II - 2 
dormitórios, banhei-
ro,  sala,  cozinha, 
lavanderia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99194-0145
Oportunidade Apar-
tamento Jd. Tropi-
cal – 2 dormitórios 
sendo 1 suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, 
lavanderia, WC so-
cial, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento Sala Li-
ving - Bosqueirão San-
tos-SP - Frente prédio 
na praia F.: (13) 99718-
5517 / (13) 99712-3768 
WhatsApp
A p a r t a m e n t o  2 
dorm, suite - Frente 
ao mar Vila Caiçara 
/ Praia Grande   F.: 
(13) 99718-5517 / (13) 
99712-3768 WhatsApp

 
Vendo ou Alugo apar-
tamento no condo-
mínio Bosque dos 
Indaiás - com 2 dor-
mitórios, sala em L, 
garagem coberta. Va-
lor R$190.000,00. F.: 
99416-9250
Aluga-se apartamen-
to Solar dos Giras-
sois - 2 dormitório, 
sala, cozinha, 1 ba-
nheiro, 1 vaga para 
carro. Valor: R$ 800,00 
F.: (19) 99714-4113 / 
(19) 3875-4550
Alugo Apto. Aclima-
ção em São Paulo - 4 
dormitórios, móveis 
planejados em todos 
os comôdos, 2 vagas 
na garagem, 160m². 
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 loca-
lidade para morar F.: 
(19)99736-7983 ou  
99619-2921 (What-
sApp)
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada, pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de, diversas árvores 
frutíferas, playground 
, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
CHÁCARA – LAGOS 
DE SHANADU -03 
dorm., sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, 
wc, área de serviço 
e garagem 02 vagas. 
Gramada e possui pis-
cina. A/C 258.78M² e 
A/T 5.280M² -  R$ 
790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Chácara Recanto 
das Flores - linda com 
planta aprovada para 
casa com piscina. Po-
mar e área gourmet, 
com churrasqueira, 2 
wcs, cozinha, dispen-
sa, lago com peixes. 
A/T500m A/C 200m. 
R$ 720.000,00. F.:(19) 
99115-5836
V e n d o  C h á c a r a 
2.500m² Colinas do 
Mosteiro - fundo para 
o lago à 100 metros 
da portaria. F.: (13) 
99718-5517 / (13) 
99712-3768 WhatsA-
pp

 
P A R Q U E  S Ã O 
LOURENÇO (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
150M2 – R$1060,00P/ 
M2 - ESCRITURADO. 
F.: (19)99762-7997 / 
(19) 3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSI-
MO – R$1.100,00 P/ 
M2 - F.:(19) 99762-
7997 /  (19) 3935-3294
J a r d i m  B r é s c i a 
- Oportunidade úni-
ca, TERRENO com 
200m2, p lano,  na 
quadra H, com es-
cr i tura e registro, 
R$165.000,00. Estu-
da -se proposta. F.: 
(19) 3834-6222 / (19) 
98394-0038. 
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classificados
Terreno no Distri-
to Industrial Vitória 
Martini. Rua: Mafalda 
Barnabé Soliani com 
Alberto Magnusson 
lote de esquina poden-
do construir 5 galpões, 
área 1322,72m² lote 
21 quadra F. Valor: 
R$600.000,00 parcelo 
em 6 vezes F.:(19) 
97420-5895
Vendo terreno Cond. 
Jd. Residencial Vene-
za - 250m². Condomí-
nio com piscina adul-
to e infantil, salão de 
festas, play ground e 
campo. R$180.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vende-se Terreno 
Cond. Jd. dos Im-
pér ios  –  225m² . 
R$150.000,00. Fone: 
(19) 99194-0145
Jardim Muryama 
- 165 metros. Óti-
ma localização R$ 
132.000,00 F.: (19) 
9723-3079
Jardim Nova Ve-
neza - 150 metros. 
Ótima localização R$ 
135.000,00. F.: (19) 
97423-3079
Jardim Europa - 375 
metros. 10 X 37,5. F.: 
(19) 99115-8368
Terreno Condomínio 
Horizontown - 450m² 
F.: (13) 99718-5517 
/ (13) 99712-3768 
WhatsApp
Vende-se terreno na 
Vila Suiça - Todo mu-
rado 12 X 25 metros. 
Valor R$235.000,00. 
Tratar com proprietário 
F.: (19) 98324-3243
Vende-se  Ter re -
n o  C o n d .  S a n t a 
Clara - 450m² por 
R$390.000,00. F.: (19) 
99173-7509

 
Vende-se padaria no 
centro F.: (19) 3835-
4071

Vende-se Ponto – 
Jd. Regina - Salão 
odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banhei-
ros e garagem para 2 
carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-4336
SALÃO COMERCIAL 
–REC. CAMPESTRE 
JÓIA - 250m² cons-
truídos. Cozinha, me-
zanino, lavanderia, 02 
WC’s sendo 01 adap-
tado p/ cadeirante. - 
R$4.000,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal 
do Parque ecológico! 
São 500m² construí-
dos, possui mezanino, 
escritório e banheiros. 
- R$4.300,00+IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
Vendo Marcenaria 
instalada e funcio-
nando ( vendo tam-
bém somente as má-
quinas) F.: (19) 97423-
3123

 
Vendo TV PHILCO 
32” Led Slim. Valor 
R$800,00 á vista. Tra-
tar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500
Vendo escr i van i -
nha 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  Mesa de 8 
lugares 2 metros de 
comprimento por 1 de 
largura. F.: (19) 99292-
6972
Vendo Guarda rou-
pa em Bom estado 
cor: Marfim 4 gave-
tas e 4 portas  Va-
lor: R$190,00 F.: (19) 
98143-4184

Vendo Prensa Cami-
seta/caneca - Prensa 
plana 30x42 para su-
blimação de camise-
tas, almofadas, mou-
se pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. 
R$ 900. F.: (19)98125-
2939
Vendo berço - ber-
ço americano com 
colchão, jogo de len-
çol, mosquiteiro. R$ 
200.F.: (19)98125-
2939
Vendo 30 Penas de 
pavão verde R$200,00 
F.: (19) 98174-5270
Vendo Mobilete motor 
75 Caloi cor: Azul Fer-
rari F.:(19) 3875-7624
Vendo Maquina de 
costura Singer zig zag 
aceito cartão R$300,00 
F.: (19) 98174-5270
Vende-se Dvds raros, 
seriados, desenhos, 
entre outros Fone: 
(19)99193-2917 Wha-
tasApp
Vende-se Bacia de ba-
nheiro branca para por 
caixa R$20,00 Fone: 
(19)99193-2917 Wha-
tasApp
Vende-se uma came-
ra Teck-Pick nova sem 
uso na caixa, grava, 
filma, e serve como 
web-cam R$300,00  
Fone: (19)99193-2917 
WhatasApp
Vendo Portão p/ gara-
gem 1,80 X 3,0 metros 
F.: (19) 3935-1633
Vendo Porta de vidro 
1,60 metros F.: (19) 
3935-1633
Vendo TV 14 polega-
das semi nova F.: (19) 
3935-1633
Vendo Teclado Cassio 
novo na caixa F.:(19) 
3935-1633
Vendo 10 metros de 
corrimao de alumi-
nio p/ escada F.: (19) 
3935-1633
Vendo 2 porta p/ba-
nheiro F.: (19) 3935-
1633

1. OSVALDINO DEOCLECIA-
NO DOS SANTOS com 77 
anos, Casado (a) com MARIA 
ALVES DA SILVA, Sendo Fi-
lho (a) de DEOCLECIANO 
JOSÉ DOS SANTOS e MARIA 
GLORIA DOS SANTOS. Deixa 
Filho (s): ROSELI (MAIOR) e 
VALDIR (FAL), Falecido (a) 
em: 18/05/2019, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO PRIMA-
VERAS II GUARULHOS aos 
19/05/2019.

2. CAROLINA PEREIRA DE 
MORAES MATOS  com 95 
anos, Viúvo (a) de JOSE NU-
NES DE MATOS, Sendo Filho 
(a) de MARCOLINO PEREIRA 
DE MORAES e FRANCISCA 
SIMÕES. Deixa Filho (s): AD-
MIR e NAIR (PRE MORTOS).
Falecido (a) em: 28/05/2019,e 
Sepultado (a) no CEMITÉRIO 
MUN. CAMPO SANTO aos 
29/05/2019.

3. EDSON FRANCISCO DA 
SILVA com 43 anos , sendo 
filho(a) de FERNANDO SEVE-
RINO DA SILVA e SEVERINA 
INES DA SILVA. Falecido em: 
19/06/2019, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
21/06/2019. 

4. VALTER CIRINO com 54 
anos , Casado (a) com DALVA 
OLIVEIRA DE JESUS CIRI-
NO sendo filho(a) de JOAO 
CIRINO e MARIA AUGUSTA.
deixa filho(s): JAQUELINE 31, 
MICHAEL 30 ., Falecido em: 
20/06/2019, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
20/06/2019. 

5. ANTONIA DE FRANÇA SIL-
VA com 79 anos , Era Viúvo(a) 
de CANTIDIO DE OLIVEIRA 
SILVA sendo filho(a) de MAR-
TINHO DE FRANÇA e MARIA 
JOANA DE FRANÇA.deixa 
filho(s): MARIA TEREZA, RO-

NOTAS DE FALECIMENTO
SELI, ROSANA, SEBASTIANA, 
ALIETE, ELI, ELIEL, OSMIR, 
CLODOALDO (MAIORES), 
Falecido em: 20/06/2019, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 21/06/2019. 

6. MANOEL DE OIVEIRA com 
87 anos , Casado (a) com VI-
CENTINA CAMPOLONGO 
DE OLIVEIRA sendo filho(a) 
de RAUL PRIMO DE OLI-
VEIRA e OLIMPIA FRANCO 
DE OLIVEIRA.deixa filho(s): 
MARCOS, MARCIA, MARHA 
BIANCA( MAIORES), Falecido 
em: 20/06/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
21/06/2019. 

7.JORGE DE SOUZA LIMA 
com 91 anos , Era Viúvo(a) de 
MATILDE FONSECA LIMA sen-
do filho(a) de JOÃO DE SOUZA 
LIMA e ELVIRA DE ARAUJO 
LIMA.deixa filho(s): MARILIA 
65, GABRIEL 63, Falecido em: 
21/06/2019, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
21/06/2019. 

8. JAIME PEREIRA com 74 
anos , Era Separado(a) de AN-
TONIA CORREA sendo filho(a) 
de PLINIO PEREIRA e ORELIA 
LOPES.deixa filho(s): REGIANE, 
JULIANA, ROSANA, JAIME, LE-
ANDRO (  MAIORES ), Falecido 
em: 21/06/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
22/06/2019. 

9. CELIA REGINA TELLER GI-
BIM com 61 anos , Casado (a) 
com JOSE CARLOS GIBIM sen-
do filho(a) de JOSE TELLER e 
TERCILIA RATTI TELLER.deixa 
filho(s): PATRICK 35, HERICK 
31, Falecido em: 21/06/2019, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 22/06/2019. 

10.LEANDRO FORNAZIERI 
CARDOSO com 14 anos , Era 

Solteiro(a) sendo filho(a) de LUIZ 
CARLOS CARDOSO e ANDRE-
LINA FORNAZIERI CARDOSO. 
Falecido em: 21/06/2019, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 22/06/2019. 

11. ANTONIO ESTANISLAU 
DO AMARAL NETO com 82 
anos , Era Divorciado(a) de 
ILSE  WHATELY SIMÕES sen-
do filho(a) de TERCIO FERREI-
RA DO AMARAL e MATHILDE 
FRANCO DO AMARAL.deixa 
filho(s): BEATRIZ 55, ISABEL 
52, Falecido em: 21/06/2019, e 
sepultado(a) no SANTISSIMO 
SACRAMENTO SÃO PAULO SP 
aos 22/06/2019. 

12. JOANA  APARECIDA DA 
CRUZ com 63 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de LUIZ 
MANOEL DA CRUZ e ROSA 
MARIA DE CAMPOS.deixa fi-
lho(s): LEONARDO 36, Falecido 
em: 22/06/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
22/06/2019. 

13. IZAURA MATIAS DOS SAN-
TOS ARAUJO com 73 anos 
, Casado (a) com ANTONIO 
VALDEQUE ARAUJO sendo fi-
lho(a) de VALTER MARCOLINO 
DA SILVA e LAURA MATIAS DA 
SILVA.deixa filho(s): MARCELO 
39, MARCELA 37, MARCIEL 
35 ,MARIANA 31, Falecido em: 
22/06/2019, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
23/06/2019. 

14. SEBASTIANA  MARIA JU-
LIA DE ARRUDA com 88 anos 
, Era Viúvo(a) de CHRISTINO 
ROBERTO DE ARRUDA sendo 
filho(a) de PASCHOAL JULIO 
e BENEDICTA IGNACIA.deixa 
filho(s): ADEMIR, HELIO,APA-
RECIDA , MARIA ROBERTO,-
JONAS ,MÁRCIA (MAIORES) 
LEONILZA (FAL), Falecido em: 
22/06/2019, e sepultado(a) 

no JARDIM MEMORIAL aos 
23/06/2019. 

15. ADILCE TOCONDUVA DE 
LIMA E SOUZA com 92 anos , 
Era Viúvo(a) de JOAQUIM DE 
SOUZA sendo filho(a) de JOSE 
DE LIMA e PALMIRA TOCON-
DUVA.deixa filho(s): RUTH, 
ZULMIRA, MARIA, VENINA, 
CLAUDIO (MAIORES) APRIGIO 
(FAL), Falecido em: 22/06/2019, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 23/06/2019. 

16. GIORGIO MARTIGNAGO 
com 93 anos , Era Viúvo(a) de 
VENDRAMIN MARINA sendo 
filho(a) de DOMENICO MAR-
TIGNAGO e MARTIGNAGO 
MARIA.deixa filho(s): PAULO 
66, Falecido em: 23/06/2019, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/06/2019. 

17. ANTONIO FIALHO DE SOU-
ZA com 86 anos , Casado (a) 
com GICELDA TODESCO FER-
REIRA DE SOUZA sendo filho(a) 
de MANOEL FIRMO DE SOUZA 
e GABRIELA FIALHO MARIA-
NA.deixa filho(s): CELY, MA-
RIA, CESAR, OBEDE, SILAS, 
RUTE, JESSE, MIRIÃ (MAIO-
RES) MARTA(FAL), Falecido 
em: 23/06/2019, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
24/06/2019. 

18. ANTONIO ROMBI NETO 
com 63 anos , união Estável com 
VALDETE RISSATI ARAUJO. 
sendo filho(a) de SEBASTIÃO 
ROMBI e ANA CONCEIÇAÕ 
SANTANA ROMBI.deixa filho(s): 
VALERIA 42, VIVIANE 41, 
HENRIQUE 33, Falecido em: 
24/06/2019, e sepultado(a) no 
CEMITERIO PQ DAS ACACIAS 
VALINHOS SP aos 25/06/2019. 

19. IZABEL BATISTA POSSI 
com 95 anos , Era Viúvo(a) de 
PEDRO POSSI sendo filho(a) 

de DOMINGOS BATISTA PE-
TRONILHO e MARIA MADA-
LENA SAINA.deixa filho(s): 
IRENE, DOMINGOS, JOSE, 
LEONARDO, EVANDRO, AN-
TONIO (MAIORES),MARIA( 
FAL) BENEDITO ( FAL), PEDRO 
(FAL), Falecido em: 24/06/2019, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 25/06/2019. 

20. MARIA CLAUDIA PEREIRA 
DA SILVA com 48 anos , Casado 
(a) com EDELSON VALERIO DA 
SILVA sendo filho(a) de JOSE 
RAMOS NERIS PEREIRA e MA-
RIA BARBOSA PEREIRA.deixa 
filho(s): LUCAS 19, Falecido 
em: 24/06/2019, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
25/06/2019. 

21. VANDERLEI FACCIO com 
75 anos , Casado (a) com AN-
GELA MARIA MARTINS DOS 
REIS FACCIO sendo filho(a) de 
REINALDO FACCIO e MARIA 
MARGARIDA HALBERCK FAC-
CIO.deixa filho(s): VLADIMIR 
39, MARCELO 36, GIULIANO 

32, Falecido em: 24/06/2019, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 25/06/2019. 

22. RICARDO GONZALEZ 
JUNCOSA com 88 anos , Era 
Viúvo(a) de DAMIANA RODRI-
GUES GONZALEZ sendo fi-
lho(a) de RICARDO GONZALEZ 
DIAZ e CARMEN JUNCOSA 
ASENS.deixa filho(s): CARLOS, 
CARMEN (MAIORES), Falecido 
em: 24/06/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
25/06/2019. 

23. UGO DALL ALBA com 79 
anos , Casado (a) com MIRIAN 
DEVISATE DALL ALBA sendo 
filho(a) de DALL ALBA ALBINO 
e COSTABEBV OLIVA.deixa 
filho(s): DANIELA 48, UGO 45, 
Falecido em: 24/06/2019, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 25/06/2019. 

24.ANTONIO FERREIRA com 
87 anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de LUIZ INACIO FER-
REIRA e IDALINA GONÇALVES.

deixa filho(s): NÃO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 24/06/2019, 
e sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 25/06/2019. 

25.THERESINHA DE ASSIS 
WOLF com 86 anos , Era Viú-
vo(a) de GERALDO AGOSTI-
NHO WOLF sendo filho(a) de 
JOSE VENANCIO DE ALMEI-
DA ASSIS e EMILIANA MAR-
TINS.deixa filho(s): CELIA 59, 
GILBERTO 57, Falecido em: 
25/06/2019, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 25/06/2019. 

26. PEDRO POLTRONIERI 
com 93 anos , Era Viúvo(a) de 
JOSEFINA MESQUIARI POL-
TRONIERI sendo filho(a) de 
CEZAR POLTRONIERI e IRENE 
CUCIOLI.deixa filho(s): APARE-
CIDA, MARIA JUDITH , VILMA, 
SERGIO, PEDRO, CLEONICE 
(MAIORES) ZILDA (FAL), Fale-
cido em: 25/06/2019, e sepulta-
do(a) no MUN. DE ELIAS FAUS-
TO SP aos 25/06/2019. 

27. NELSON DOS SANTOS 
PEREIRA com 67 anos , Casa-
do (a) com MARIA LOURDES 
DE SOUSA PEREIRA sendo 
filho(a) de PEDRO JOSE PE-
REIRA e MARIA ROSA DOS 
SANTOS.deixa filho(s): AN-
DERSON 33, ALESSANDRO 
36, ADRIANO 42, ADRIANA 
44, Falecido em: 25/06/2019, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 25/06/2019. 

28. EDUARDO DOS SANTOS 
com 100 anos , Era Viúvo(a) 
de ELISA  ALVES DE JESUS 
sendo filho(a) de JOSE DOS 
SANTOS e ANA ROSA DA 
SILVA. Deixa Filho (s): MA-
RIA AURORA. Falecido em: 
25/06/2019, e sepultado (a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/06/2019. 

29. ADELINA CALIARI PE-
REIRA com 96 anos .Falecido 
em: 25/06/2019, e sepulta-
do(a) no PAULICEIA SÃO 
BERNARDO DO CAMPO SP 
aos 26/06/2019.

 
Vende-se Idea - 1.8 
Adventure Ano: 2015 
Cor :  B ranco  Km: 
37.700 Único dono. 
Falar com Zeca Cel: 
( 1 9 )  9 9 8 8 9 - 8 3 6 8 
WhatsApp
Vende-se Cobalt 1.8 
LTZ Automatico mo-
delo: 2014 IPVA pago. 
Valor R$38.500,00 
com NF de fabrica, 
única dona F.: (19) 
99714-4113 / (19) 
3875-4550
Vende-se S10 - C.D. 
2013 por R$58.000,00 
F.: (19) 99173-7509

 
Ofereço-me como 
consertos de maquina 
de costura industrial 
(Máquina reta duas 
agulhas, travete, ga-
loneira e interlock) F.: 
(19) 99212-1731 
Ofereço-me como 
prestador de serviços 
de pedreiro, encana-
dor, eletricista e jardi-
neiro. F.: (19) 99776-
6841
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos F.: 
(19) 3875-7624
Ofereço-me para ins-
talação, manutenção, 
revisão preventida e 
corretiva de alarmes, 
cameras cftv, cerca 
eletrica, porteiro e 
video porteiro entre 
outros. Preços pro-
mocionais Indaiatuba 
e região. Faça um or-
çamento sem com-
promisso  Fone: (19) 
99193-2917 WhatsA-
pp

Ofereço-me  como 
pedreiro encanador, 
reformas em gerais e 
pequenos reparos na 
construção civil.Tra-
tar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsA-
pp
Ofereço-me para 
prestar serviços de 
pedreiro, encanador, 
jardineiro e eletricista. 
Falar com Odair F.: 
(19) 99776-6841



B16 Serviços / Utilidades


