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Sabores da Terra volta neste
final de semana com atrações

Saae explica que, por ter apenas 6,8 metros de altura e capacidade de reservação de 1,3 bilhão de litros, barragem não precisa de Plano de Ação de Emergência

GIULIANO MIRANDA RIC/PMI 
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Estudo apontou reservatório como de risco médio; autarquia ressalta monitoramento contínuo 
Divulgado pelo go-

verno do Estado de São 
Paulo, após pedido da 
Agência Nacional de 
Águas, relatório apon-
tou que a Barragem do 
Capivari-Mirim foi clas-
sificada de risco médio. 
O estudo foi solicitado 
em todo o Brasil após a 
tragédia registrada em 
Brumadinho (MG). Por 
meio de sua assessoria, 
o Saae afirmou que a 
Barragem do Capiva-
ri-Mirim não deman-
da Plano de Ação de 
Emergência por não se 
encaixar nos parâmetros 
exigidos, mas que está 
providenciando a docu-
mentação solicitada pelo 
governo estadual no úl-
timo mês de maio, com 
prazo a té  novembro. 

Começa hoje (12) a segunda semana de programação da quarta edição do Fes-
tival Itinerante Sabores da Terra em Indaiatuba. No último final de semana, cerca 
de 15 pessoas passaram pelo evento, segundo a organização. Além de diversos ex-
positores e barracas de alimentação, destaque para as aulas-show e as atrações que 
agitam o palco montado ao lado da Concha Acústica do Parque Ecológico. Entre 
eles, estão o Classical Queen, The Brothers e o Quarteto da Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba. Confira a programação completa em www.maisexpressao.com.br. 

A 77ª edição da Romaria Indaiatuba a Pirapora acon-
tece nos dias 18, 20 e 21 de julho e como já é tradição, 
os romeiros saem daqui rumo à cidade de Pirapora do 
Bom Jesus, que fica a 95 quilômetros. Chegando ao 
destino, todos são convidados ao Santuário local, onde 
participam da Missa. A programação começa na próxi-
ma quinta-feira (18), às 19h30, quando os participantes 
recebem a bênção de São Cristóvão, na Igreja Santa Rita.  

Romaria a Pirapora 
começa no dia 18

TRADIÇÃO



Editorial
O tamanho da ‘coragem’

Artigo

Infelizmente, repete-se com frequência nas 
páginas deste Mais Expressão notícias relacio-
nadas à violência doméstica. Não importa o bair-
ro da cidade ou mesmo a faixa etária das vítimas: 
os boletins de ocorrência acumulam-se e o tema 
insiste em ocupar nosso noticiário. Enfim, o que 
acontece? O que podemos fazer para buscar so-
luções em conjunto? Como sociedade civil, po-
der público e forças policiais podem atuar? 

Antes de tudo, é preciso analisar caso a caso 
para conhecer suas origens. É comprovado que as 
estatísticas são importantes para definir os princi-
pais pontos que levam à violência. Se os fins jus-
tificam os meios, é preciso saber de onde parte a 
‘coragem’ de quem agride outro ser humano, seja 
por ciúme ou qualquer outro sentimento.   

Ao poder público, cabe buscar meios para 
abrigar a vítima, seja ela quem for. Muito mais 
que oferecer justiça, é preciso acolher e oferecer 
apoio por meio de profissionais capacitados a 
lidar com tamanho trauma. Às forças policiais, 
cabe a tarefa de lidar com o agressor e oferecer à 
vítima ferramentas para que ela se sinta segura. 
Somente assim, eliminamos qualquer possibi-
lidade de que a ausência de justiça garanta ao 
agressor a certeza da impunidade. Chega! 

À sociedade civil, na qual todos nos encaixa-
mos, sem exceção, é preciso conhecimento para 
enfrentar o tamanho da ‘coragem’ de quem se 
posiciona como agressor. O importante é não se 
abster e denunciar. Se prevenir é sempre melhor 
que remediar, fique atento aos sinais. Muitas ve-
zes, a violência ronda seu círculo familiar e se-
quer percebemos ou não damos conta. Olhos e 
ouvidos abertos são armas poderosas. Basta! 

Capital registra 6,5°C, menor 
temperatura em três anos

Estado de São Paulo é o maior 
produtor de flores do Brasil

Conforme as medições realizadas pelo 
INMET na estação meteorológica 
convencional do Mirante de Santana 
a temperatura mínima no final da 
madrugada deste domingo, 7 de ju- 
lho, registrou 6,5°C, novamente o 
menor valor do ano (anterior havia 
sido ontem 06/07 com 7,4°C). As-
sim, é a menor temperatura registrada 
em 3 anos, sendo superada agora pelos 
3,5°C do dia 13/06/2016, ocasião em que 
houve ampla formação de geada.

O Estado de São Paulo é o principal 
produtor e exportador de flores no 
Brasil, segundo levantamento divul-

gado pela Secretaria de Agricul-
tura e Abastecimento. Em 2018, 
a produção paulista exportou 
US$ 8,41 milhões, representando 

62,3% do valor total do produto 
exportado pelo País (US$ 13,5 mil-

hões). Atibaia e Holambra são os prin-
cipais municípios produtores paulistas.
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Primeiramente é importante o cidadão saber o que é procedimento de conciliação: É 
uma forma de solucionar conflitos onde as partes envolvidas aceitam que uma tercei-
ra pessoa interceda na solução de um conflito que uma vez coloca no judiciário gera 
uma despesa excessiva e movimenta máquina judiciária para uma questão que poderia 
resolver amigavelmente.

A conciliação pode ocorrer no curso de uma demanda judicial ou numa atitude do cidadão 
pré- processual, ou seja, antes de ser posto perante o judiciário.

Essa questão pode se dá no âmbito cível ou da área da família, o Cidadão pode ir até um 
advogado, e pedir que redija um termo de acordo, e protocole junto JUDICIÁRIO, e peça 
homologação do um Juiz de Direito. Ou mesmo o Cidadão pode se dirigir á um centro de 
conciliação (CEJUSC) e solicitar uma audiência, onde um conciliador treinado irá auxiliar 
numa melhor alternativa para solucionar um problema as vezes que está ás vezes acabado 
com saúde do cidadão.

Neste trabalho quero dar ênfase, que mesmo num procedimento como uma CONCILIA-
ÇÃO o Cidadão: a fim de evitar transtornos deve contratar um advogado especialista (de 
sua confiança) para estar assessorando e instruindo em todas as etapas deste procedimento.

Qualquer procedimento “errado” pode trazer “o que no principio seria uma solução 
rápida” PROBLEMAS futuros e gastos exorbitantes os quais poderiam ser evitados se o 
cidadão optasse por uma consultoria eficiente.

A função do advogado é promover soluções eficientes seguindo a legislação vigente a 
fim de que o CIDADÃO possa alcançar seus objetivos de forma segura, evitando uma série 
de situação futuras que possa causar transtornos.

(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 Var-
gas 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 CONCILIAÇÃO E A SUA 
IMPORTÂNCIA NA VIDA DO CIDADÃO
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Estudo apontou reservatório como de risco médio; autarquia ressalta monitoramento contínuo

Barragem não preocupa, afirma Saae
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Divulgado pelo 
g o v e r n o  d o 
Estado de São 

Paulo, após pedido da 
Agência Nacional de 
Águas (ANA), relatório 
apontou que a Barragem 
do Capivari-Mirim foi 
classificada de risco mé-
dio. O estudo foi solicita-
do em todo o Brasil após 
a tragédia registrada em 
Brumadinho (MG), em 
25 de janeiro deste ano. 

Por meio de sua as-
sessoria, o Saae (Serviço 
Autônomo de Água e Es-
gotos) afirmou que a Bar-
ragem do Capivari-Mi-
rim não demanda Plano 
de Ação de Emergência 
por não se encaixar nos 
parâmetros exigidos, 
mas que está providen-
ciando a documentação 
solicitada pelo governo 
estadual no último mês 
de maio, com prazo até 
novembro deste ano. 

Entregue ao Minis-
tério Público e agências 
fiscalizadoras, o rela-
tório inclui empreendi-
mentos utilizados para 
gerar energia elétrica, 
uso múltiplo da água, re-
síduo industrial e rejeitos 
de mineração. A Barra-
gem do Capivari-Mirim 
foi classificada como 
média para risco e dano 
potencial associado. 

Em seu site oficial, a 
ANA (www.ana.gov.br) 
explica que Categoria de 
Risco refere-se a aspec-
tos da própria barragem 
que possam influenciar 
na possibilidade de ocor-

rência de acidente. Já 
Dano Potencial Associa-
do refere-se ao dano cau-
sado em caso de acidente 
ou rompimento. 

Por meio de sua as-
sessoria, o Saae enviou 
nota informando “que a 
barragem do rio Capiva-
ri-Mirim em Indaiatuba, 
por ter apenas 6,8 metros 
de altura e capacidade de 
reservação de 1,3 bilhão 
de litros não precisa apre-
sentar Plano de Ação de 
Emergência, segundo a 
Resolução Ana nº 236, de 
30 de janeiro de 2017”. 

Em seu Capitulo VI, 
referente ao Plano de 
Ação de Emergência 
(PAE), a resolução des-
taca em parágrafo único 
que “para barragens 
com altura inferior a 15 
metros e capacidade do 

reservatório inferior a 
3.000.000 m³, a ANA, 
a seu critério, poderá 
aceitar a apresentação 
de estudo simplifica-
do para elaboração do 
mapa de inundação”. 

Dam Break
Neste caso, basta 

a apresentação de um 
estudo de ruptura de 

barragem (Dam Bre-
ak) com o consequente 
mapa de inundação, que 
demonstre que o em-
preendimento não está 
sujeito à Política Na-
cional de Segurança de 
Barragens. “O Governo 
do Estado fez o primeiro 
e único contato em maio 
deste ano, sendo que a 
barragem está pronta e 

Segundo autarquia, Barragem do Capivari-Mirim não precisa apresentar Plano de Ação de Emergência

operando desde 2015”. 
O Saae encaminhou, 

em junho deste ano, à 
Secretaria Estadual de 
Infraestrutura e Meio 
Ambiente, conforme 
solicitado através do 
ofício CTH/079/2019 do 
Centro Tecnológico de 
Hidráulica e Recurso Hí-
dricos, um cronograma 
para elaboração do estu-

do de ruptura (Dam Bre-
ak) para o empreendi-
mento. “Contrataremos 
empresa especializada 
e temos prazo até no-
vembro para a entrega”, 
destaca a assessoria.

No entanto, a autar-
quia enfatiza que as ações 
de monitoramento são 
constantes. “Lembran-
do que temos instalados 
no entorno da barragem 
12 piezometros, que são 
equipamentos que moni-
toram a segurança estru-
tural da barragem, medem 
a altura do lençol freático, 
a pressão do volume de 
água no maciço da barra-
gem e detectam possíveis 
infiltrações. Os piezôme-
tros são identificados e 
protegidos por uma estru-
tura de concreto”. 

Além disso, “o Saae 
também monitora o ní-
vel de reservação atra-
vés de medidor de nível 
ultrassônico, instalado 
próximo ao vertedouro 
que envia os dados em 
tempo real ao Centro de 
Controle de Operações 
(CCO), que funciona na 
Estação de Tratamento de 
Água da Vila Avaí (ETA 
I)”. (com informações 
do G1 Campinas)
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O Programa Amigos 
dos Deficientes 
Visuais de In-

daiatuba (ADVI) através 
do Instituto Gabriel (Gru-
po de Atuação Brasileiro 
para Realização de trans-
plantes Infantis e Estudos 
do tubo neuraL) é uma das 
100 iniciativas pré-sele-
cionadas pelo Movimento 
Bem Maior, que vai con-
templar 50 projetos de 
coletivos e organizações 
sociais com contribuições 
de até R$ 100 mil, além 
de suporte técnico da Fun-
dação PHI. Ao todo foram 
mais de 2 mil inscrições. 

A seleção final está 
sendo feita por meio de 
votação popular, no site 
do movimento, movimen-
tobemmaior.org. O voto 
será computado até às 
23h59 deste domingo (14). 

Segundo a presidente 
da organização, Maria Inês 
e Carvalho e o Gestor do 
Programa, Osvaldo Jesus 

Programa ADVI do Instituto 
Gabriel concorre a prêmio 
Voto popular irá premiar 50 organizações com prêmios de até R$ 100 mil 
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Programa ADVI oferece aos deficientes visuais diversas 
atividades, entre elas, aulas de taekwondo adaptado

BINGO

ARQUIVO/INSTITUTO GABRIEL

Chá Beneficente em prol 
da Oficina Santa Paulina

de Moraes Junior, “o voto 
dos moradores de Indaiatu-
ba é muito importante para 
o Programa, pois com esse 
aporte financeiro o Instituto 
poderá não apenas me-
lhorar e ampliar seu aten-
dimento, como também 
remunerar os profissionais 
que já têm batalhado vo-
luntariamente para retirar 
os deficientes visuais de 
Indaiatuba da escuridão”. 

De acordo com dados 
do IBGE – Censo 2010, 
em Indaiatuba, possui mais 
de 500 deficientes visuais 
e dois mil moradores que 

No próximo domingo 
(14) acontece a 15ª edição 
do Chá Beneficente em 
prol da Oficina Santa Pau-
lina. O evento começa às 
14 horas no salão da Igre-
ja Santa Rita, localizado 
na Rua dos Andradas, 
308, no Cidade Nova.

A entrada é gratuita 
com venda de cartelas de 
bingo. As cartelas estão à 
venda com os voluntários 
e também serão ofereci-
das na entrada do evento, 
pelo valor de R$ 20 com 
dez cartelas para concor-
rer nas dez rodadas que 
estão programadas.

O Chá tem a finali-
dade de comprar malhas 
de algodão para serem 
confeccionadas roupi-
nhas para bebês que se-
rão doadas nos enxovais 
entregues para gestantes 
em situação de vulnerabi-
lidade. Além do bingo, o 
evento contará com prê-
mios no “Saco Surpresa”, 
cujo valor será R$ 5.

O evento conta tam-
bém com venda de artesa-
natos, como bonecas que 
são confeccionados pelas 

próprias voluntárias da 
Oficina de Caridade Santa 
Paulina. Para aqueles que 
têm interesse em partici-
par do Bazar da Oficina, 
basta comparecer todas as 
quartas-feiras, das 9h às 16 
horas, na Rua 11 de Junho, 
1.581, na Vila Vitória.

Oficina Santa 
Paulina
A Oficina Santa Pauli-

na tem 17 anos de ativida-
de na cidade. Através de 
uma equipe de voluntá-
rios, são confeccionados 
enxovais que são doados 
aos vicentinos, Pastoral 
de Criança, entre outros 
locais. A Oficina conta 
com 48 voluntários que 
fabricam em média 25 
enxovais por mês.

A Oficina promove 
ainda seu bazar todas as 
quartas-feiras, com a fina-
lidade de arrecadar valores 
para compra dos materiais 
para confecção dos enxo-
vais. Para aqueles que têm 
interesse em participar do 
Bazar da Oficina, basta 
comparecer todas as quar-
tas-feiras, das 9h às 16h.

se declararam com baixa 
visão ou visão subnormal. 
Atualmente, a organização 
mantém um cadastro com 
mais de 65 deficientes vi-

suais e atende de forma 
totalmente gratuita, cerca 
de 25 pessoas que atuam 
nas diversas atividades do 
programa, como o curso de 
orientação e mobilidade, 
aulas de taekwondo adap-
tado, oficinas de braile, 
informática e tecnologias 
assistivas, nutrição, culi-
nária, fisioterapia e aten-
dimento psicológico, além 
de passeios e ações em 
parcerias com a sociedade 
civil e poder público. 

As atividades já acon-
tecem por meio do apoio 
de importantes parceiros 
como a Faculdade Anhan-
guera e Sesi Indaiatuba.

Confira como votar

1. Entre no link https://
movimentobemmaior.
org/edital2019vote/;
2. Faça o seu cadastro de 
acesso (nome, cpf, fone 
e e-mail);
3. Você receberá uma 
confirmação no seu 
e-mail, clique na con-
firmação e acesse os 

projetos;
4. Digite no “Buscar 
Projeto”, Amigos dos 
Deficientes Visuais de 
Indaiatuba;
5. Vai aparecer a GA-
BRIEL Grupo de Atua-
ção Brasileiro;
6. Agora é só Votar 
e ajudar o Programa 
ADVI do Instituto Ga-
briel.
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Evento quer conscientizar para necessidade de exames preventivos 
entre a população masculina; projeto é de autoria de Hélio Ribeiro
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Instituído em 2010 
com o objetivo de 
conscientizar os ho-

mens sobre os cuidados 
que devem ter em re-
lação às moléstias que 
acometem a próstata, 
glândula integrante do 
sistema genital mascu-
lino, o Dia da Saúde 
do Homem conta com 
palestras ministradas por 
enfermeiros e médicos 
especialistas em diversos 
locais do município.

De acordo com o au-
tor da lei, o vereador e 
presidente da Câmara 
Hélio Ribeiro (PSB), 
a instituição do Dia da 
Saúde do Homem previu 
também a criação do 
Programa Municipal da 
Saúde do Homem, com 
a atribuição de oferecer 
atendimento multidisci-
plinar com foco no am-

Palestras são destaques 
em Semana do Homem

plo espectro de doenças 
da população masculina. 
A referência é o Dia do 
Homem, celebrado em 
todo território nacional 
em 15 de julho. 

Casos
Hélio ressalta a im-

portância da informa-
ção transmitida de for-
ma correta, lembrando 
os inúmeros casos de 
homens no município 
que, diante dos sinto-
mas de câncer apresen-
tados pelos especialis-
tas durante as palestras, 

perceberam que tinham 
de procurar assistência 
médica imediata. 

“Lamentavelmente, 
houve até o caso de um 
servidor público que, 
alertado numa palestra, 
foi procurar atendimen-
to médico especializa-
do, mas a doença já es-
tava tão adiantada que, 
mesmo após passar por 
cirurgia, o servidor não 
resistiu”, completou o 
presidente da Câmara.  

Somente em 2018, 
68.220 novos casos de 
câncer de próstata fo-
ram notificados no Bra-
sil, com 14.926 óbitos 
causados pela doença. 
“Quando detectados no 
início, esse tipo de cân-
cer tem 90% de chance 
de cura. Daí a importân-
cia dessa campanha”, 
aponta Hélio Ribeiro.

A Prefeitura de In-
daiatuba investiu R$ 
1.023.169,99 em novos 
veículos para a saúde. O 
prefeito Nilson Gaspar 
entregou na manhã de 
quinta (11) dois con-
sultórios móveis para o 
atendimento em apoio 
à atenção básica, uma 
ambulância, duas vans 
- sendo uma adapta-
da para cadeirante - e 
um micro-ônibus para 
reforçar o serviço de 
transporte de pacientes.

“Fizemos esses in-
vestimentos para me-
lhorar o atendimento 
em nossa cidade, pois 
investir em saúde é in-
vestir em pessoas e levar 
uma melhor qualidade 
de vida para todos”, afir-
mou Gaspar. De acor-
do com a secretária de 
Saúde, Graziela Garcia, 
um consultório móvel 
será utilizado para o 
programa SAE (Serviço 

DIVULGAÇÃO

Autoridades durante entrega, realizada na última quinta (11)

OPORTUNIDADE
Saúde investe R$ 1 mi
em 5 novos veículos

de Atendimento Espe-
cializado) e outra para 
a Atenção Básica. 

“Esses consultórios 
móveis são uma inova-
ção para nosso atendi-
mento, vamos utilizar 
em mutirões e ações 
como vacinação, con-
sultas móveis e orien-
tações”, destacou. “O 
atendimento do SAE é 
voltado à atenção inte-
gral para pessoas com 
HIV/AIDS, Hepatites 
Virais, Tuberculose e 
Hanseníase e o con-
sultório móvel nessa 
ocasião será direciona-
do para atendimento e 
busca ativa de pesso-
as em vulnerabilidade 
para essas doenças. A 
segunda unidade será 
exclusiva para apoiar 
as atividades das Uni-
dades Básicas de Saúde 
e Programas de Saúde 
da Família”, explicou 
Graziela.

Segunda (15), 10h30  
- Enfermeiro Roberto 
Galdino  
- Sede da Guarda  
Municipal  
- Av. Ário Barnabé, 924

Segunda (15), 19h30  
- Nefrologista Dr. 
Fabrício Torres Milani    
- UBS Parque Resi-
dencial Indaiás  
- Rua Cristiano Sele-
guim, 139

Terça (16), 10h 
- Enf. Roberto Galdino  

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS

- SAAE da Vila Avaí  
- Rua Tangará, 540

Terça (16), 19h30 
- Dr. Fabrício Milani  
-  Espaço Bem Viver 
- Av. Eng. Fábio Ro-
berto Barnabé, 3.969

Quarta (17), às 7h 
- Enf. Roberto Galdino 
- Secretaria de Obras
- Rua Primo José 
Mattioni, 454

Quarta (17), às 19h30 

- Gastrocirurgião Dr. 
Felipe Chain  
- Plenário da Câmara  
- Rua Humaitá, 1.167

Quinta (18), às 7h 
- Enf. Roberto Galdino  
- Secretaria de Obras
 
Quinta (18), 19h30 
- Dr. Fabrício Milani 
- Emeb Profª. Maria 
Benedicta Guimarães 
- Rua José da Silva 
Maciel, s/nº, no Jar-
dim Morada do Sol     



 A6

Tradicional evento religioso chega à 77ª edição e organização espera cinco mil participantes
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A 77ª edição da 
R o m a r i a  I n -
daiatuba a Pira-

pora acontece nos dias 
18, 20 e 21 de julho e 
como já é tradição, os 
romeiros saem daqui 
rumo à cidade de Pira-
pora do Bom Jesus, que 
fica a 95 quilômetros. 
Chegando ao destino, 
todos são convidados 
ao Santuário local, onde 
participam da Missa. 

Segundo a organi-
zadora do evento, Tuca 
Gaspar, a expectativa 
para este ano é de bom 
público entre ciclistas, 
charreteiros e cavalei-
ros. “A nossa expecta-
tiva é reunir cerca de 
cinco pessoas nos dias 
de Romaria, entre car-
ros de apoio, romeiros 
e simpatizantes”, res-
salta. Durante o trajeto, 
haverá fiscalização da 
Polícia Militar, Polícia 
Militar Rodoviária e da 
Guarda Municipal. 

À frente do even-
to desde o mês de de-
zembro, Tuca destaca a 
importância deste tradi-
cional evento da cidade. 

DIVULGAÇÃO

Romaria a Pirapora começa no dia 18

“Nossa Romaria conta 
com um estatuto, onde 
existem regras para que 
tudo transcorra bem. 
Além disso, é feita sem 
fins lucrativos. Conta-
mos com conselho de-
liberativo e fiscal, uma 
diretoria completa, onde 
todos trabalham sem 
remuneração”, enfatiza.  

Para os interessados 
em participar, os distin-
tivos serão vendidos a 

R$ 5 na saída e durante 
a Romaria por fiscais 
do evento, que também 
auxiliam no cumpri-
mento ao regulamento 
do evento. O presidente 
geral é Alcides Gaspar. 
José Carlos Domingues, 
o Zé Turco, é responsá-
vel pelos charreteiros; 
Luiz Carlos Oliveira, o 
Carlinhos do Bar, pelos 
cavaleiros; e Aguinaldo 
Sérgio Hubert, pelos 

ciclistas. 

Programação
A programação da 

77° Romaria Indaiatu-
ba a Pirapora começa 
na próxima quinta-

-feira (18), às 19h30, 
quando os participan-
tes recebem a bênção 
de São Cristóvão, na 
Igreja Santa Rita. Não 
haverá procissão. 

No sábado (20), a 

saída dos cavaleiros 
será às 7h na Fazenda 
Pimenta,  onde todos 
receberão a benção do 
Padre Caio Augusto de 
Andrade e em seguida 
partem rumo ao San-
tuário de Pirapora. A 
saída dos ciclistas será 
no mesmo horário, só 
que na Igreja Santa Rita, 
com chegada prevista 
para 17h no Santuário.

No domingo (21), às 
5h, ocorre a Missa no 
Santuário de Pirapora. 
Na sequência, os ci-
clistas saem às 7h, e os 
charreteiros e cavalei-
ros, às 7h30. A parada 
no Ponto de Almoço 
em Cabreúva está pro-
gramada para às 11h. A 
chegada dos cavaleiros 
e charreteiros acontece 
às 17h30 na Fazenda 
Pimenta,  onde todos 
recebem a bênção, que 
também será oferecida 
aos ciclistas, que che-
gam por volta das 18h, 
na Igreja Santa Rita.  

Ciclistas recebem bênção em Pirapora, na Romaria realizada em 2018: chegada acontece às 18h de domingo
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Security Intelligence Fair será em setembro e busca atingir público empresarial da região
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DIVULGAÇÃOJME

Nos dias 6,7 e 8 
de setembro a 
Praça de Even-

tos do Polo Shopping 
Indaiatuba será palco 
da segunda edição da 
Security Fair, um mo-
delo inteligente de feira 
de negócios, focada na 
qualidade e diversidade 
de seus expositores, 
por isso, apta para a 
realização de grande 
volume de negócios.

A feira tem coorde-
nação de João Carlos 
Pestana, profissional 
com 12 anos de exper-
tise em ações sociais 
junto a ONU, Poder 
Judiciário e Secretária 
de Segurança Pública 
do Estado de São Pau-
lo, e mais de 25 anos 
de atuação na área de 
eventos. “Comecei a 
idealizar minhas pró-
prias feiras comerciais 
para as áreas da saúde, 
educação e negócios, 
no Plaza Shopping Itu, 
até desenvolver um ar-
rojado projeto para a 
área de segurança, hoje 
em sua segunda edição, 
completa o empresário”.

Nessa feira, o públi-

co poderá conferir os 
últimos lançamentos 
em produtos e serviços, 
expostos por grandes 
marcas do segmento 
de segurança patrimo-
nial, roupas e unifor-
mes, veículos especiais, 

acessórios e artefatos 
militares, seguros, con-
troles de acesso, pre-
venção a incêndios, 
curso de tiro, veículos 
blindados, entre outros. 

Paralelamente aos 
negócios, haverá mos-

João Carlos Pestana, produtor da feira Security Fair, em condecoração pela Polícia Militar

Praça de Eventos do Plaza Shopping Itu, palco da edição 2018

2ª Feira Regional de Negócios em 
Segurança acontece em Indaiatuba

tras militares, cursos, 
palestras e demonstra-
ção de cães treinados 
para guarda e prote-
ção, sob a supervisão 
de grandes especialistas, 
prontos para interagir 
como os presentes.

O público poderá ne-
gociar no local os mais 
variados produtos e ser-
viços, a preços e condi-
ções especiais daquela 
que já pode ser consi-
derada como, a melhor 

vitr ine do segmento 
para a nossa região. 

 “O objetivo é que 
o evento cresça e se 
t ransforme em uma 
Feira Regional de reno-
me, aguardada todos os 
anos, sempre na mesma 
semana de setembro e 
compreendida no eixo 
Sorocaba/Campinas, 
focada em atender o 
empresário, o comer-
ciante e moradores de 
condomínios”, comen-

ta o produtor  João 
Carlos Pestana. 

A feira  está  com 
pouquíssimas unidades 
disponíveis e os inte-
ressados em participar 
devem entrar em con-
tato pelo e-mail pesta-
naeventos@gmail.com 
ou pelo WhatsApp (11) 
98184- 5327. Faça parte 
dessa excelente opor-
tunidade de negócios 
para o grande e próspero 
segmento de segurança. 
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Campanha é válida para praticamente todos os cursos do Centro Universitário Max Planck

UniMAX oferece bolsas de até 100% 
para quem prestou Enem em 2018

POR TATIANE DIAS

Para aqueles que 
prestaram o ENEM 
(Exame Nacional do 

Ensino Médio), a UniMAX 
– Centro Universitário Max 
Planck de Indaiatuba ofere-
ce bolsas que podem che-
gar até 100%. O desconto 
vai de 10% a 80% de acor-
do com o desempenho no 
ENEM e pode ser acumu-
lado aos 20% de desconto 
concedido àqueles que 
realizarem o pagamento 
até o quinto dia útil de cada 
mês. Na matrícula, utili-
zando a nota do ENEM, o 
candidato pode conquistar 
30% de bolsa acrescida dos 
20% de pontualidade.

A Campanha de pon-
tuação do ENEM é válida 
para praticamente todos os 
cursos, exceto Educação 

Física, Enfermagem, Gas-
tronomia e Medicina. Já 
para transferências e retor-
nos o desconto é de 20% de 
pontualidade mais 30% de 
bolsa para matrícula.

Para se inscrever no 
Vestibular de Inverno, 
acesse www.faculdade-
max.edu.br. A prova pode 
ser realizada de segunda a 
sexta, às 10h ou às 19h, ou 
aos sábados, às 9h30, no 
campus I, que fica na Ave-
nida 9 de Dezembro, 460, 
no Jardim Pedroso.

 Sobre a UniMAX
A UniMAX, único 

Centro Universitário de In-
daiatuba reconhecido pelo 
Ministério da Educação 
(MEC), oferece mais de 20 
opções de graduação nas 
áreas de Exatas, Humanas 
e Saúde. Todos os cursos 

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

No Centro Universitá-
rio Max Planck, o aluno 
aprende com o novo mo-
delo de ensino: EDUCAR, 
que tem por finalidade 
atender as necessidades 
de ensino da atualidade, 
possui parceria com o Goo-
gle For Education, com 
objetivo de desenvolver 
uma educação baseada 
em um currículo integrado 

por competências e apren-
dizado por projetos que 
estão relacionados às reais 
necessidades do mercado.

Entre os diferenciais, 
destaca-se o Hospital-Es-
cola Veterinário, localizado 
no campus II, desenvolvi-
do exclusivamente para o 
ensino de Medicina Vete-
rinária, sendo o único da 
região com atendimento 
24 horas para pequenos e 
grandes animais, incluindo 
a realização de cirurgias.

A UniMAX possui bi-
blioteca de 800 metros qua-
drados e com mais de 40 
mil exemplares disponíveis 
tanto para alunos como para 
comunidade local, além de 
um anfiteatro moderno, 
com capacidade para cerca 
de 500 pessoas.

Dentre os mais de 30 la-
boratórios, o destaque está 

no Fab Lab, o primeiro da 
região com esse conceito 
e que é aberto a todos os 
alunos da UniMAX e tam-
bém à comunidade local. 
O Fab Lab faz parte de 
uma rede de laboratórios 
públicos, que propiciam 
interatividade, criatividade, 
aprendizado e inovação 
acessíveis a os interessados 
em desenvolver e construir 
projetos e ideias.  Por meio 
de processos colaborativos 
de criação, compartilha-
mento do conhecimento 
e uso de ferramentas de 
fabricação digital, traz a 
possibilidade de aprender, 
projetar e produzir diversos 
tipos de objetos e em dife-
rentes escalas, com o uso da 
impressora 3D, a cortadora 
a laser e a fresadora CNC.

Outra novidade é 
a Mesa Digital de Ana-

tomia, que revoluciona o 
estudo do corpo humano e 
permite que várias pessoas 
a utilizem ao mesmo tempo 
de forma independente. 
A plataforma auxilia os 
estudantes a explorar 
dezenas de casos reais sem 
a necessidade de cadáveres.

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



Em dois casos, as vítimas não quiseram prestar queixa 

Três ocorrências foram atendidas pela Guarda Civil no último final de semana

Casos de violência doméstica 
são registrados em Indaiatuba
DA REDAÇÃO
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GUARDA CIVIL INDAIATUBA

A Guarda Civil de 
Indaiatuba regis-
trou três ocorrên-

cias de violência domés-
tica no final de semana.

A primeira ocorrência 
foi atendida no sábado 
(06), na Rua Orlando Bar-
nabé, no Jardim Morada 
do Sol, quando a solici-
tante entrou em contato 
com a Guarda Civil, rela-
tando uma briga de casal.

A viatura 110 des-
locou até o endereço 
informado e localizou a 
vítima, que estava coma 
mão sangrando devido a 
um corte, e um hemato-
ma no rosto.

Enquanto os guardas 
realizavam o primeiro 
atendimento da vítima, o 
autor da agressão retornou 

ao local. Ele foi detido e 
conduzido a delegacia de 
polícia, onde o delegado 
determinou sua prisão 
em flagrante por violência 
doméstica. A vítima foi 
socorrida até a Unidade 
de Pronto Atendimento.

A segunda ocorrên-
cia também foi regis-
trada no sábado (06), 
na Rua Valter Gut, no 
Jardim Morada do Sol.

Segundo as informa-
ções apresentadas, uma 
discussão teve início 
quando a mulher chegou 
em casa. Ela acabou 
por desferir um tapa 
no marido, que então a 
ameaçou com uma faca.

Os guardas fizeram 
contato com o casal, e 
nenhum deles desejou 
realizar uma represen-
tação formal na delega-
cia de polícia.

VIOLÊNCIA 

FLAGRANTE

FLAGRANTE

ROUBO

FURTO

Mulher tem os dois 
pulsos quebrados 
pelo namorado

Autor de roubo é 
detido pela população

Homem é preso após furtar residência

Adega é assaltada 
no Monte Verde

Homem é roubado 
na 15 de Novembro

Uma mulher de 48 
anos foi agredida pelo 
namorado na noite do 
último sábado, dia 6.

O casal estava em 
uma festa junina e tive-
ram uma discussão. O 
homem saiu até o portão, 
segurou a vítima pelas 
mãos, torceu os pulsos 
dela e a jogou no chão.

A vítima foi orienta-
da no plantão da Polícia 
Civil, durante o fim de 
semana, a procurar a 

Na tarde da última 
segunda-feira, dia 8, um 
jovem foi detido pela po-
pulação depois furtar uma 
bicicleta na Rua Professo-
ra Francisca Lucinda Bue-
no no Jardim Califórnia.

Os agentes que aten-
deram a ocorrência che-
garam ao local e viram 
o jovem todo machu-
cado e os populares 
dizendo que ele tinha 

Na manhã do feriado 
desta terça-feira (09), 
guardas civis localizam 
e prenderam o autor de 
um furto a residência.

No final da tarde de 
domingo, dia 7, uma 
adega foi assaltada por 
quatro indivíduos no 
Jardim Monte Verde.

Segundo o depoi-
mento do proprietário 
por volta das 18 horas 
quatros indivíduos, dois 
deles armados renderam 
todo o pessoal que estava 

No final da tarde de 
sábado, dia 6, um homem 
foi vítima de assalto na 
Rua Quinze de Novembro 
esquina com Rua Dom 
Idefonso Istelhe no centro.

Delegacia de Defesa da 
Mulher após o feriado. 
Diante do cenário, a víti-
ma acabou chamada por 
um delegado da cidade e 
atendida por uma agente 
na DDM na segunda (8), 
que registrou o pedido da 
medida protetiva. 

O pedido tinha prazo 
de 48 horas para ser ana-
lisado, mas o juiz atendeu 
à solicitação e um oficial 
de justiça fez a notifica-
ção na tarde de terça (8).

furtado uma bicicleta. 
Questionado o jovem 
confessou ter realizado 
o furto, mas não sabia o 
local certo, pois a bici-
cleta estava na calçada.

A equipe levou o 
jovem até o Hospital 
Augusto de Oliveira 
Camargo, ele foi aten-
dido e depois conduzido 
até à delegacia. Ele foi 
ouvido e liberado.

A terceira ocorrên-
cia foi registrada na 
Rua Antônio Martiliano 
de Campos, no Jardim 
Alice.

No local dos fatos a 
mulher relatou ter sido 
agredida com empur-
rões. Todos foram con-

duzidos até a delegacia 
de polícia, onde o De-
legado ouviu as partes.

Como a vítima não 
desejava representar 
contra o autor, o delega-
do determinou somente 
a confecção de um bole-
tim de ocorrência.

O fato aconteceu na 
Rua Darci Anadão, no 
Jardim Esplanada. Um 
indivíduo quebrou a tra-
va de um portão bascu-

na adega e roubaram os 
pertences das vítimas, 
como cartões de crédito, 
aparelhos celulares e no 
estabelecimento os as-
saltantes roubaram dois 
caixas de seda, uma caixa 
de carvão de narguilé e 
32 unidades de essência.

Ninguém foi preso 
até o momento.

De acordo com ele, 
três assaltantes o aborda-
ram sobre grave ameaça, 
um deles armado e rouba-
ram seus pertences, em se-
guida fugiram sem rumo.

lante e conseguiu acesso 
ao interior da residência.

A Guarda Civil foi 
acionada e os agentes 
prenderam o homem. 

Ele foi conduzido à de-
legacia de polícia, onde 
a autoridade de plantão 
determinou a sua prisão 
em flagrante.
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A11Base do Primavera conhece 
os adversários da próxima fase
Equipe teve um saldo positivo no último  final de semana 
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As categorias de 
base do Prima-
vera tiveram um 

bom resultado em suas 
partidas disputadas pelo 
Campeonato Paulista das 
categorias no sábado, dia 
6, em Morungaba, contra 
a equipe do Guarani.

O sub-15 entrou já 
classificado para próxima 
fase, mas não baixou a 
guarda diante do Bugre. 
O adversário também 
entrou no jogo ligado e 
abriu o placar, logo aos 
cinco minutos depois de 
cobrança de pênalti Eli 
inaugurou o marcador.

O Fantasma teve al-
gumas oportunidades de 
empatar ainda no primei-
ro tempo, mas pecou na 
finalização, terminando 
o primeiro tempo em 1 
a 0 para o Guarani.

Na etapa final, o jogo 
ficou equilibrado e bastan-
te disputado na marcação 

Definidos os campeões das 
copas do Clube 9 de Julho

e com grandes oportuni-
dades para os dois lados. 
Quando tudo parecia que 
o Bugre de Campinas 
iria sair vencedor, aos 38 
minutos Nicola empatou 
para o Primavera, e no fi-
nalzinho o zagueiro Luan 
virou o jogo. Assim, o 
Fantasma trouxe mais três 

No último final de se-
mana o Clube 9 de Julho 
recebeu as finais das duas 
copas na categoria adul-
to, máster e super máster.

No adulto a final fi-
cou por conta de Vizzent 
Calçados e Visual Even-
tos. As duas equipes 
fizeram um grande jogo 
que agradou bastante o 
público presente.

pontos para Indaiatuba.
O sub-17 também en-

trou em campo contra o 
Guarani e fez bonito mais 
uma vez. Jogando um 
futebol bem consistente 
tanto na marcação como 
no ataque, o Fantasminha 
fez 2 a 0 com gols de Lu-
cas Berto aos 42 minutos 

do primeiro tempo e aos 
15 da etapa final Mateus 
Abraão fechou o placar.

Mais tarde, a equipe 
sub-20 também jogou em 
Morungaba contra o Gua-
rani, já classificada para 
próxima fase, a equipe fez 
um jogo bem equilibrado 
e saiu com um empate.

CAMPEÕES

TABELÃO
Campeonato Amador Série Especial
Rodada domingo, dia 14
Horários   Campos  Times
09h00    Osan  Santa Cruz x Ponte Preta
13h30    Osan  Sport Club Indaiatuba x LBC
11h00    XV de Novembro XV de Novembro x Independente 
11h00   Califórnia Camisa 10 x Operário
11h00 União Agrícola União Agrícola Cardeal x Atlético Oliveira 

Campeonato Amador Série A1
Rodada domingo, dia 14

Horários    Campos  Times 
09h00   Elias Fausto  Grêmio Elias Fausto x Três Estrelas
09h00   Bandeirantes Bandeirantes x Benfica 
11h00   Bandeirantes Jamel x Estrela Dourada
09h00   São Conrado  Mancherster FC x Real Sporting 
11h00   São Conrado Florence x Noroeste 
11h00   Vale Verde  Vale Verde x Unidos de Indaiatuba
11h30   Cardeal  Cardeal x Paulistinha 
13h30   Califórnia Desportivo Oliveira x Galaticos FC

Quem se saiu melhor 
foi a equipe da Visual 
Eventos que fez 3x1 
e ficou com título de 
campeão.

Já na categoria super 
máster a final ficou por 
conta de Kapalú – Posto 
Tremendão e Colégio 
Anglo. Em uma partida 
muito emocionante o 
Kapalú venceu por 3x2 

e ficou com troféu.
No máster Elsys / 

Real Forte e Faculda-
de Anhanguera ficaram 
no empate por 1x1 e 
final foi decidida nas 
penalidades máximas, 
quem se saiu melhor foi 
a Faculdade Anhanguera 
que venceu por 5x3 e se 
sagrou-se campeão da 
categoria.

Base se prepara para segunda fase do Campeonato Paulista, após partidas em Morungaba 

DIVULGAÇÃO

No primeiro tempo 
aos 33 minutos Leska 
abriu placar para bugre, 
mas o Primavera não 
desistiu e foi em busca 
do gol de empate e con-
seguiu aos 30 minutos 
do segundo tempo com 
o atacante Thomas.

Com os resultados o 
sub-15 encerrou a parti-
cipação na primeira fase 
na segunda colocação do 
Grupo 6 com 22 pontos. 
Já o sub-17, com a vi-
tória, ficou na liderança 
do grupo com 23 pontos 
conquistados e a equipe 
sub-20 ficou na quarta 
colocação do Grupo 4, 

com 22 pontos.

Próxima fase
Na segunda do Paulis-

tão, o sub-15 do Primave-
ra está no grupo 12 com 
Noroeste (Bauru), Portu-
guesa Santista (Santos) e 
Corinthians ( São Paulo). 

O sub-17 está no 
grupo 14 com Francana 
(Franca), Portuguesa 
Santista (Santos) e Ju-
ventus (São Paulo).

O sub-20 está no Gru-
po 7 com Esporte Clu-
be São Bernardo (São 
Bernardo do Campo), 
Ponte Preta (Campinas) 
e Santos (Santos).
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A11Natação domina pódio nos Jogos Regionais
Equipe local venceu provas tanto no masculino como no feminino e se destacou em Americana 
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Equipe de Indaiatuba somou 352 pontos ficando na liderança da modalidade, seguida por Bragança Paulista e Atibaia

GABRIEL FLORES

A equipe de nata-
ção de Indaiatu-
ba teve excelen-

tes resultados no 63º Jo-
gos Regionais realizados 
na cidade de Americana. 
A equipe dominou o pó-
dio, tanto no masculino 
como no feminino.

Nos cem metros nado 
livre ACD, Augusto 
Groppo ficou na pri-
meira colocação no S1. 
Na categoria S5, Bruno 
Rodrigues terminou em 
segundo lugar.

No S6 Jonathan Men-
des também ficou em 
segundo lugar, no S7 
Victor Manoel venceu 
e no S8 a vitória foi de 
Ronaldo Bezerra e na 
categoria S9 Andrey 
Madeira venceu.

Ainda nos cem me-
tros nado livre no S11 os 
atletas Leonardo Licon e 
Matheus Rhgine ficaram 
em primeiro lugar e no 
S14 André Bento ven-
ceu, finalizando a prova.

Nos cinquenta me-
tros nado peito ACD 
na classe SB3 no femi-
nino a atleta Carmelita 
Carvalho venceu. Nos 

cem metros nado costa 
na classe S6 Elis Leme 
saiu vitoriosa. No S9 
Rayssa Emanuele tam-
bém saiu com vitória.

N o s  c e m  m e t r o s 
nado costa masculino na 
classe S6 Ricardo Felix 
ficou com primeiro lu-
gar e no S9 Lucas Mo-
zela venceu. Na classe 
S14 Felipe Caltran fi-
cou em primeiro.

Nos cinquenta me-
tros nado borboleta fe-
minino classe a S4 teve 
a vitória de Carmelita 
Carvalho, no S5 Esthe-
fany Rodrigues e S6 
Elis Leme. No mascu-
lino na classe S6 Jona-
than Mendes venceu.

Nos duzentos metros 
nado livre na classe S4 
novamente Carmeli-
ta Carvalho venceu no 
feminino. No masculi-
no no S1 Augusto Sil-
vio Groppo ficou em 
primeiro no S5 Bruno 
Rodrigues ficou em se-
gundo lugar e no S14 
Felipe Caltran subiu 
novamente no pódio.

No  r e v e z a m e n t o 
4x50 metros medley 
feminino a equipe fi-
cou em primeiro lugar 
e foi representado pe-

las atletas Esthefany, 
Tais, Cecília e Izabela. 
O masculino também 
fez bonito e ficou em 
primeiro e foi represen-
tado por Lucas, Bruno, 
Jonathan e Andrey.

Nos cinquenta metros 
nado costas na classe 
S2 no feminino Talita 
Fernandes venceu, no 
S4 Gislene Ferreira ficou 

em primeiro, S5 Esthe-
fany Rodrigues ganhou, 
S6 Izabela Dias, no S8 
Cecília Araújo, no S10 
Rebeca Barraca, S11 
Brenda Lia Santos e S12 
Lucilene Sousa.

Nos cinquenta metros 
nado livre na classe S6 
Jonathan Mendes ficou 
em segundo lugar, no 
classe S7 Victor Manoel 

venceu, no S8 Ronaldo 
Junio, S9 Lucas Mozela, 
S10 Leonardo Jacon, S11 
Matheus Rheine, S12, 
José Roberto de Miran-
da, S14 André Bento, 
todos em primeiro lugar 
em suas classes.

Nos cem metros nado 
peito na classe SB5 Elis 
Leme venceu, SB8 Tais 
Bobato também venceu, 

SB9 Rebecca Barrica 
ficou na segunda colo-
cação, SB11 Brenda Lia 
Santos venceu.

Com os resultados, 
Indaiatuba ficou em 
primeiro lugar no geral 
com 352 pontos, em 
segundo lugar f icou 
Bragança Paulista com 
182 pontos e fechando 
o pódio Atibaia com 71.
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Encontro Musical traz apresentações diárias com entrada franca

Primeira edição do EMIn 
tem concerto da Sinfônica

Horóscopo de 12 a 18/07 
Por Alex Costa Guimarães
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O 1º. EMIn – En-
contro Musical 
de Indaiatuba 

acontece entre os dias 
17 e 21 e integra a pro-
gramação do Festival de 
Inverno. Nessa primeira 
edição, serão oferecidos 
cursos de violino, viola 
e violoncelo com pro-
fessores reconhecidos no 
cenário nacional. Além 
disso, o evento contará 
com apresentações musi-
cais diárias com a parti-
cipação de grandes solis-
tas convidados, sempre 
com entrada gratuita. A 
abertura, marcada para 
quarta (17), contará com 
a Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba, com regência 
do maestro Paulo de 
Paula e solo do violinista 
Pablo de Léon, às 20 ho-
ras, no Centro Integrado 
de Apoio à Educação de 
Indaiatuba (Ciaei). 

“Indaiatuba atual-
mente está na contramão 
da maior parte das cida-
des brasileiras e quem 
frequenta os concertos 
da nossa Orquestra Sin-
fônica já deve ter ouvido 
este meu comentário”, 
afirma Paulo de Paula, 
regente titular da Sin-
fônica e diretor artís-
tico do EMIn. “Parece 
impensável que num 
momento em que grande 
parte das instituições 
culturais de nosso país 
passa por enormes di-
ficuldades, possa surgir 
um Festival de Inverno 
e um Encontro Musical 

como esse que temos o 
prazer de apresentar”.

O maestro explica 
a proposta do evento. 
“É exatamente o que o 
nome diz: um encontro 
musical que reúne alu-
nos talentosos com pro-
fessores reconhecidos 
nacionalmente; esses 
jovens entre si; o públi-
co com a música desses 
jovens, com os solistas 
e grupos que se apresen-
tarão; além de muitos 
outros encontros que de-
vem acontecer ao longo 
desses cinco dias”, res-
salta. “Nos inspiramos 
nos grandes festivais 
de música que ocorrem 
no Brasil e no exterior 
e que combinam uma 
parte pedagógica com 

uma programação artís-
tica diária, resultando 
em cinco dias intensos 
de muita música”.

Abertura
Na abertura, que con-

tará com regência de 
Paulo de Paula e com 
o solista Pablo de León 
no violino, a Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba 
apresentará a abertura 
da ópera “La Clemenza 
de Titu”, de Mozart, o 
“Concerto para Violino e 
Orquestra em Mi Menor 
op. 64”, de Mendels-
sohn; e a “Sinfonia nº 2 
em Ré Maior, op.36, de 
Beethoven”. O evento 
continua na sexta (18), 
com duas atrações (con-
fira a programação com-

Primeira edição contará com apresentações gratuitas no Ciaei, no Mosteiro de Itaici e estabelecimentos

O ariano que desejar melhorar as condições de sua vida estará 
mais focado em seu autoconhecimento, sentirá que agora é hora 
de aprender coisas novas acerca de si mesmo que o permita ser 
mais feliz e alegre, outros arianos buscarão apenas momentos 
de prazer. Dentro de casa, o nativo passa por tensões de saúde 

na família. Mais ao fim da semana pode vir a tona antigas tensões familiares 
para serem resolvidas.

O taurino enfrenta dificuldades em sua família, pode ser que 
precise tomar alguma atitude enérgica ou pode ser que precise 
ser mais brando com as situações. Pode vir a precisar fazer gastos 
que não estava planejando com seus estudos ou com sua saúde. 
Risco de gripes e resfriados por energia baixa. 

O geminiano pode reviver momentos onde o foco estará nas 
relações familiares (principalmente filhos) com sua vida finan-
ceira e os afazeres domésticos. Seus gastos tendem a ser nestes 
setores. Existe uma necessidade interior de desenvolver uma 
prudência e sabedoria ao lidar com tais assuntos.

Embora no início desta semana o canceriano tende a se movimentar bem entre 
suas amizades, em seus planos para o futuro, com seus projetos 
pessoais, mais ao fim da semana, sentirá que sua dificuldade 
em ser mais racional em diante dos fatos podem trazer a tona 
eventos que são difíceis e o nativo terá que aprender a lidar e a 
corrigir tais situações (como fofocas, mal entendidos, palavras 
mal colocadas, etc)

Essa fase é importante pois alguns leoninos tendem a iniciar 
um movimento da busca por si. O que precisa fazer para atingir 
melhor sua meta? Porque seus planos não atingem as metas que 
planeja? Serão semanas recordando fatos e repensando novos 
rumos a seguir, mas com novas orientações. Outros leoninos 
podem ficar muito agitados e irritadiços, caso não busque seu 

autoconhecimento por estas semanas.

O virginiano enfrentará transformações muito ocultas em sua 
psique. É muito comum por estas semanas se sentir confuso, 
com receios inexplicáveis e os sonhos tendem a ser muito sig-
nificativos. Sua sensação de solidão ou isolamento pode ser mais 
forte nestas próximas semanas. Sua intuição estará muito forte 
aproveite para desenvolver novas formas de sentir e ver a vida.

O libriano sente desejos de melhorar sua vida profissional ou 
será levado a desenvolver uma melhor percepção da profissão 
que desenvolve, ou seja, se trabalha sem interesse, agora será 
levado a focar sua atenção. Perceberá aqueles pontos falhos 
em sua vida onde faltam organização, limpeza e metodologia 

de trabalho e começará a organizá-los.

O escorpiano será levado a atuar mais em sua vida profissional, 
o trabalho que desenvolve estará muito destacado, também 
pode ficar muito irritado com os fatos e situações deste setor de 
sua vida. Se for viajar para longe, tenha cuidado pois por estas 
semanas, o momento pede que seja cuidado em locais distantes. 

Situações familiares podem ocorrer por estas semanas trazendo 
a necessidade de rever o modo com age em família ou com seus 
projetos de vida. As pessoas podem ajudar o nativo a desenvolver 
seus projetos pessoais, o momento é de muitos ganhos internos. 
Saúde instável tenha cuidado.

O capricorniano continua vivenciando forças que o leva a renovar 
suas capacidades. Muito de seu interior está sendo renovado, 
transformado e isso afetará sua aparência, seus hábitos, sua manei-
ra de enfrentar ou entender a vida. Suas raízes também estão em 
transformação. Sua expressão pessoal está em reforma também.

O aquariano, por estas semanas, tende a ficar mais ansioso ou 
agitado nos eventos sociais, pode renovar contratos, realizar novos 
contratos, fazer novas parcerias e muitas mudanças tendem a 
ocorrer em seu ambiente de trabalho. Fatos e situações que ante-
riormente deveriam ter sido organizadas tendem a reaparecer para 

serem reformuladas. Mente em expansão, aproveite para crescer com novas ideias.  

Por estas semanas, as viagens para longe trazem novas 
perspectivas de trabalho para o pisciano. Sua família, suas 
raízes, sua maneira de pensar, seus estudos, seu ambiente 
de trabalho, são os destaques desse período. O relacio-
namento conjugal (ou comercial) tende a ser revisado. 
Saúde frágil por baixa de energia e risco de acidentes ou 
cirurgias, seja prudente.

pleta no portal www.
maisexpressao.com.br). 

Paulo agradece os 
envolvidos na realiza-
ção do evento. “O 1º. 
EMIn é fruto de uma 
grande parceria entre 
a Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba e a As-
sociação Mantenedora 
da Orquestra Jovem de 
Indaiatuba; a Secretaria 
de Cultura, por meio da 
secretária Tânia Cas-
tanho; e o Mosteiro de 
Itaici”, agradece. “O 
Mosteiro sediará todas 
as atividades pedagógi-
cas e será onde nossos 
alunos encontrarão uma 
atmosfera única para as 
aulas e ensaios, empre-
endendo uma verdadeira 
imersão musical”. 
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Vencedores da primeira etapa da competição reunidos no palco da Sala Acrísio de Camargo

Fase A do Passo de Arte define vencedores
Gala das Estrelas reuniu ganhadores na noite de terça-feira; encerramento será no dia 15
FABIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br

O palco da Sala Acrí-
sio de Camargo, 
no Centro Integra-

do de Apoio à Educação de 
Indaiatuba (Ciaei), reuniu 
na terça (9), os 40 primei-
ros lugares da Fase A das 
modalidades solo, duos 
e conjuntos na Gala das 
Estrelas. Ao final, foram 
divulgados os vencedores 
desta etapa da 27ª edição da 
mostra competitiva Passo 
de Arte Grand Prix.

Foram seis premia-
ções: melhor bailarino, 
bailarina, coreógrafo, prê-
mio revelação, melhor 
grupo entre as categorias 
pré e juvenil e melhor 
grupo entre as categorias 
adulto e avançado. Ao 
todo foram distribuídos 
R$ 21 mil em prêmios. 

Diferente dos anos 
anteriores, nesta edição 
a mostra competitiva 
se dividiu em duas eta-
pas: Fase A e Fase B. 
De 5 a 9 de julho se 

apresentaram bailarinos 
dos gêneros jazz, danças 
urbanas, contemporâneo, 
sapateado e estilo livre, 
com os vencedores par-
ticipando da Gala das 
Estrelas, realizada na 
noite de terça (9). 

Na quarta (10), teve 
início a Fase B, com 
os gêneros e subgêne-
ros ballet clássico, ballet 
de repertório e danças 
populares, que também 
concorrerão a bolsas de 
estudos e prêmios. Os 
vencedores se apresenta-
rão na Gala das Estrelas, 
que acontece na segunda 

(15), às 20h, junto com o 
encerramento do evento.

Ass im como nos 
anos anteriores, há uma 
comissão julgadora, 
composta por profes-
sores e personalidades 
deste meio ar t ís t ico 
para avaliar os traba-
lhos dos participantes.

Premiação 
Cada uma das Galas 

premia seis trabalhos, 
que recebem o título 
de Grand Prix. Os melho-
res dançarinos são con-
templados com troféus, 
medalhas e premiações 

em dinheiro, totalizan-
do mais de R$ 40 mil. 
Os quatro participantes 
escolhidos como Me-
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lhor Bailarino ou Melhor 
Bailarina também levam 
o Prêmio Toshie Ko-
bayashi/Só Dança.

Estudantes e profes-
sores estão concorrendo 
a dez bolsas de estudo 
integrais para o Passo de 
Arte MOVE – Interna-
tional Summer Course 
2020, uma bolsa integral 
para o Congresso de Jazz 
Dance 2020, indicações 
e vagas para concursos 
internacionais na Europa 
e Estados Unidos e bolsas 
de summer e integrais 
para escolas internacio-

nais. Os doze Grand Prix 
serão convidados para 
abrir o Santos Dance 
Festival, que acontece 
em setembro deste ano.

P r ê m i o  T o s h i e 
Kobayashi/Só Dan-
ç a  -  R $  4 , 5  m i l 
Melhor Bailarino: Tales 
Ribeiro (21 anos) - Studio 
Arte Dança (Divinópo-
lis-MG)

P r ê m i o  T o s h i e 
Kobayashi/Só Dan-
ç a  -  R $  4 , 5  m i l 
Melhor Bailarina: Sarah 
Helena Santos (16 anos) 
- Rayssa Franscesconi 

(Várzea Paulista-SP)
Melhor Coreógrafo: 

Leandro Torres - R$ 2 mil 
Studio Arte Dança (Divi-
nópolis-MG)

Prêmio Revelação:  
Samanta Maestre Cor-
tez (12 anos) - R$ 1 mil 
Aracy de Almeida & La-
pidari Cia de Dança (Praia 
Grande-SP)

M e l h o r  G r u -
po entre as catego-

rias Pré e Juvenil: 
CCS Grupo de Dança 
(Sorocaba-SP) - R$ 4 mil 
Coreografia: Forróze-
ando

M e l h o r  G r u p o 
entre as categorias 
Adulto e Avançado 
S t u d i o  A r t e  D a n -
ça (Divinópolis-MG) 
– Prêmio R$ 5 mil 
Coreografia: Se tu que-
res ser Feliz

27º Passo de Arte 
Grand Prix
Data: 5 a 15 de julho 
Local: Ciaei
Endereço:  Aveni-
da Engenheiro Fábio 
Rober to  Barnabé , 
3.655, Jardim Regina 
Ingresso: R$ 60 (in-
teira) / R$ 30 (meia)  
Informações: (19) 3835-
1495 ou 2516-1311

GRAND PRIX FASE A
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A Nova Loja Grenelle Gastropub

Fênix Pensionato

Bicho Amigo

Adelaide Decorações

Bar do Alemao

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. 

Casamento 
de Diana 
Fernanda. É 
a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

 Os simpáticos amigos Cristiane, Jaqueline, Luciano e 
Walter, essa semana no restaurante Kostela do Japonês

Não deixe de saborear sábado no almoço do Grenelle Gastro 
Pub a sugestão do cheff. Medalhão de mignon acompanhado 
de Alligot com crispy de cebola e couve com redução de vinho 
com frutas vermelhas. E todas as quintas no jantar sempre com 
dois caldos diferentes para aquecer nesse frio. Av. Conceicão, 
250. Fone: (19) 3834-4802 / (19) 9 9924-2494. WhtasApp

Kátia com Tufinha para consulta na Clínica Bicho Amigo.

Fênix Pensionato é o melhor e mais bem estruturado espaço 
para hospedagem de idosos. Esta foto é a unidade de Indaiatuba 
mas possuem também as unidades de Jundiaí e Campinas. Os 
idosos se sentem muito bem e adoram o pensionato, na foto 
passeando no pesqueiro. Ficam a vontade e a família pode 
visitar seu parente o dia e hora que quiser, podendo até passar 
o dia todo. Se você está precisando de um pensionato bom e 
ter tranquilidade ligue já para a Nilce e se informe. Você vai 
adorar! A Fênix fica: Rod. Eng. Paulo, de Társo Souza Martins, 
4081 - Recreio Campestre Internacional Viracopos IV, Fone: 
(19) 3894-5037 Site: www.fenixindaiatuba.com.br

Rogério no Kostela do Japonês saboreando a maravilhosa 
costela super macia.

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

A coleção Peônia 
q u e  a c a b o u  d e 
c h e g a r  n a  A 
N o v a  L o j a  e s t á 
d e s l u m b r a n t e . 
Vestidos de noiva 
c o m  d e t a l h e s 
incríveis e muito 
br i lho.  Pedrar ia, 
t r a n s p a r ê n c i a , 
renda e cetim se 
m i s t u r a m  c o m 
muito glamour. Se 
você vai casar a 
melhor dica está ai! 
(Venda e aluguel) 
v á  e s p i a r !  R . 
Ademar, de Barros, 
1 0 1 1  -  C e n t r o , 
Fone: (19) 3875-
1760 - Site: www.
anovaloja.com.br

DELIVERY!
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Neia e Marcio do Studio M & N com a cliente Bene, recebem o 
carinho do Mais Expressao com um delicioso bolo do Bolo da Madre

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

Com a chegada inverno, nada melhor do que uma deli-
ciosa e fácil sopa para as noites mais frias. Essa receita é 
uma das minhas preferidas: Sopa de Mandioquinha com 
Cenoura e Manjericão. O toque de manjericão dá um 
gostinho diferente e particular a essa sopa. Espero que 
façam e gostem!!

Ingredientes:

•300g de mandioquinha em rodelas, pode ser descasca-
da ou bem lavadas e cozidas com a casca
•300g de cenoura em rodelas, também podem ser cozi-
das com a casca
•2 cubos de caldo de galinha ou legumes
•Sal e pimenta
•1 ramo de manjericão desfolhado
•½ cálice de vinho branco
•Parmesão ralado

Modo de preparo:
Coloque as mandioquinhas e as cenouras em uma panela 
de pressão com os cubinhos, caldo e o vinho, com 1l de 
água. Deixe cozinhar por 15 minutos.
Quando cozidas, deixe esfriar um pouco e bater no liqui-
dificador com o manjericão. Vá colocando o manjericão 
aos poucos e experimentando, para que o gosto não fi-
que muito forte. Volte a panela para aquecer, quando 
quente, acerte o sal e a pimenta.
Sirva com o parmesão por cima e acompanhada de torra-
das de pão italiano.

Buon Apetitto!!!

Sara e Guilherme, curtindo o sábado com a deliciosa Feijoada 
da Vó, no Quintal da Vó. Av. Presidente Vargas, 1100.  Sergio e Dante no Cintra Restaurante

Bruna e Aline no Grenelle Gastro Pub Daniel e Tatiane curtindo a noite e saboreando a pizza da 
BABBO Indaiatuba que fica na Av. Presidente Vargas, 1540.

O amigo e 
cliente Orlando, 
da Placas e 
Fotos para 
Tumulos 
posando para o 
click do JME

Capoeira Clube 9 de julho  comemorou o aniversário do Mestre Claudinei em 27 de junho passado



A18

 
COLABORADORES EM DESTAQUE - 
MÊS DE JUNHO - ATENTO

Rafaela RezendeReginaldo Carriço

Tamires Franco

Maria do Carmo, José Roberto e Edlaine Rocha

Durante o mês de junho até o dia 5 de julho, a agência 
do Sicoob Cooplivre de Indaiatuba recebeu doações 
de roupas, calçados e cobertores com o objetivo de 
ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade a 
enfrentar os períodos de frio. A campanha “Cooperar 
para aquecer” arrecadou 205 peças entre blusas, 
cobertores e outras peças de roupas adulto e infantil. 
As doações foram encaminhadas ao Funssol

Na noite do dia 5 de julho 
ocorreu no Espaço Órion, do 
Indaiatuba Clube, a festiva de 
transmissão de posse dos 
presidentes e dos conselhos 
diretores dos quatro clubes 
de Rotary de Indaiatuba e 
do E-Club do Distrito 4310. 
Romeu Bortoleto Jr assumiu 
a presidência do Rotary 
Club de Indaiatuba; Gislaine 
Daniela Furlan Kamizono do 
Rotary Clube de Indaiatuba 
Votura; Antonio Sergio 
Borges de Almeida do Rotary 
Clube de Indaiatuba Cocaes; 
Carlos Alberto Gomes do 
Rotary E-Club Distrito 4310; 
e Arthur Machado Spindola 
do Rotary Club de Indaiatuba 
Inspiração.

A festa de encerramento do Festival Sabores da Terra, que iniciou 
na tarde do dia 05/07, continuou no dia 06/07 e no dia 07/07. No dia 
06, aconteceram as aulas Show: 1ª aula a de Picadinho Carioca, 
com o Chef Manuel, seguida da 2ª aula a de Camarão a Baiana, 
com a Chef Arê Ramos, seguindo ainda para a 3ª aula a de Bolo 
Devorado com a Chef Professora Luana Costa, e encerrando as 
aulas, a de Cozinha Fuzional, comida alemã/Indígena, com o Chef 
Eliezer auxiliado pelo Chef Luciano. Depois logo a noitinha foi a 
vez do amigo Carlinhos de Jesus, passar pelo Festival Sabores da 
Terra, onde ficou encantado com a Costela de Chão do expositor 
Michel, que ficou emocionado com os elogios de Carlinhos, sobre 
sua deliciosa costela. Já no domingo as aulas foram: 1ª aula, 
Moqueca a B aiana com Arê; 2ª aula, Biscoitos Decorados, com 
Chef Willian Comin; 3ª aula, Surpresa Doce com o Chef Dario 
Heberson; 4ª Fabricação de Queijo, com  Bonani; 5ª aula, Cachaça 
e Cozinha com o Chef Natan. O encerramento da noite foi com o 
Show de Bruna Takeuti e seu Grupo, Nó nas Cadeiras, Lembrando 
que a festa continua no fim de semana que vem.

Presidente Brando Stein, Vice-Presidente Manuel, Adriano Lira e Anderson Ricardo
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Silbene Ribeiro com Luciene Coleone no Jantar de 
Aniversário de 62 anos do Indaiatuba Clube

No dia 05/07 o Indaiatuba Clube completou 62 anos com o Jantar 
Dançante de Aniversário, associados e convidados curtiram 
a noite, com muita dança e banda ao vivo. Na foto Sergio 
Augusto Eugenio de Agostini - Vice presidente, Gentil Pacioni 
Junior-Secretário do conselho, Paulo Roberto de Toledo Finatti-
Presidente do Indaiatuba Clube, com Prefeito Nilson Gaspar, 
Brando Presidente do Clube 9 de Julho e Vereador Helio Ribeiro.

Momento inspiração, já imaginou um penteado como este, fale 
com Tiago Costa, ainda há vagas na agenda de 2019, ligue e 
agende seu horário para uma avaliação. Fone: 19 983241599.

Natalia, Veronica, Sonia, Luciana e  Juliany do Studio M 
Beleza e  Estética , que inaugurou dia 05/07. Parabéns 
Juliany o Mais Expressão deseja muito sucesso.

Bruna e Maycon foram os ganhadores do sorteio da pizza , 
e aproveitaram para conhecer a deliciosa pizza da Pizzaria 
Torrelaguna , que fica na Av. Coronel Estanilau do Amara, 570

Maysa, Fabio, Jorge e Lilian no último domingo na festa 
do The Hops, Kombi na calçada edição Festa Julipa, que 
contou com Show ao Vivo e a tradicional Black Pizza. 
Parabéns pelo sucesso.

Lucas Amstalden da Stalden Consultoria Empresarial, 
em almoço com seus colaboradores, para revisão das 
estratégias do 2ºsemestre.

O Mais Expressão dá as boas vindas a Augusto e Elizabete 
Kato, do Ovos Kato ao Frutos de Indaiá / 2019. Obrigada pela 
confiança em nosso Prêmio. 

O casal Mariene e Richard, curtindo a Fondue Enamorados,  
uma a novidade de inverno do Quintal da Vó. Toda quarta e 
quinta-feira com duas opções de pacotes que incluem vinho e 
fondue de chocolate com frutas e de queijo. Faca sua reserva 
pelas redes sociais do Quintal da Vo

Murilo, Débora, Flávia e Jorge curtindo a tradicional Feijoada 
da Vó que acontece todo os sábados com opções para 2 e 
4 pessoas. Esse sábado 1307 o bar oferece além do almoço 
delicioso a roda de samba com Pagode

Cerimonialista 
Ivanilde Reis 
fala nas suas 
mídias digitais 
da importância 
de contratar 
uma assessoria 
para organizar 
um casamento.
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negócios & classificados
Nº 855

próximo ao centro, parque ecológico, supermerca-
do, farmácia e bancos, próximo a todos os serviços 
essenciais locomoção pode ser feito a pé, localiza-
do, poupa tempo e supermercado a 700m², parque 
ecológico.Venda R$ 350.000,00/ Locação 1.500,00 + 
IPTU.

CA08372 - MORADAS DE ITAICI - AT 150m², AC 64m², 
02 Dormitórios, WC Social, Sala de Estar e Jantar, 
Cozinha, Área de Serviço, Quinta e Vaga p/02 Autos 
Descobertas - R$ 1.500,00 + Condomínio + IPTU.

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

VENDA

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

AP01088 - VILLAGE AZALEIA - AU 67m² - 03 dormitó-
rios, WC social, sala 02 ambientes, cozinha planeja-
da, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 190.000,00

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

CA08355 - BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 125 m² - casa 
nova com 3 dormitórios (1 suíte), sala para 2 am-
bientes, cozinha americana, wc social, lavanderia, 
área de churrasqueira com pia, chuveiro nos fundos 

e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. Condomí-
nio 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 cober-
ta, paragem para 02 autos, excelente localização,                
R$ 352.000,00

CA08317 - AT. 150m² - AC. 115m² - IMÓVEL NOVO 
EM CONDOMÍNIO COM COMPLETA INFRAESTRU-
TURA DE LAZER - JARDIM MONTREAL RESIDENCE 
- 03 dormitórios todas com venezianas automati-
zadas 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.

CA07488 - CHÁCARA AREAL - AT. 427,63 m² 
AC.249,46 m² - 03 dormitórios dois com armários 
sendo 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, cozi-
nha planejada, dispensa, lavanderia com armário, 
ar condicionado, edicula, piscina, churrasqueira, 
forno de pizza, quintal, cisterna, garagem para 04 
autos. R$ 750.000,00.

CH01733 -  Cafezal IV Itupeva - AT. 1890 m² AC.500 
m² condomínio fechado com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, sala 03 ambientes, cozinha, la-
vanderia, depósito, piscina em concreto com aces-
sórios, churrasqueira com ampla área para festas, 
edicula com cozinha, sala, suíte, ampla área grama-
da, pomar, localizado em condomínio fechado com 
portaria 24 horas, a poucos minutos de Itupeva a 
30 minutos de Jundiaí, ACEITA PERMUTA, FINAN-
CIAMENTO, E PARCELAMENTO R$550.000,00.

LOCAÇÃO

SL00935 - Ótimo salão para locação em Indaiatuba, 
em excelente localização, avenida super movimen-
tada, em frente ao ponto de ônibus, com grande vi-
sibilidade. Com 120 m², 2 banheiros. O imóvel está 
adaptado para pizzaria com balcões, fogão a lenha 
e deposito - R$ 4.000,00 + IPTU.

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

AP03691   - TORRES DA LIBERDADE - AU. 83 m² - 3 
dormitórios com armários sendo (1 suíte), sala para 
2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e gara-
gem 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 Dormitó-
rios, sendo 01 suíte com armário, sala, cozinha pla-
nejada, Wc social, lavanderia, 02 vagas de garagem. 
R$ 1.600,00 + COND. + IPTU

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

CA07779 - JARDIM PAU PRETO - AT. 136,82 m² 
AC.106,04 m² 03 dormitórios , sala, cozinha, lavan-
deria, excelente oportunidade, custo x beneficio, 
tanto para moradia ou comércio, ótima localização, 

CA08328 - AMSTALDEN RESIDENCE - AT. 360 m² AC. 220 
m² - casa térrea em condomínio com 3 suítes planejadas com 
ar condicionado, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha 
planejada com dispensa, área gourmet com churrasqueira e 
piscina aquecida e garagem para 2 autos coberta. Condomínio 
com segurança armada e área de lazer com lagos, playground, 
salão de festas e quadra de futebol. R$ 1.090.000,00.

AP04535 - RESIDENCIAL VILLAGE AZALÉIA - AU 59,74 - 03 
Dormitórios (01 C/ Armário Planejado), WC Social, Cozinha 
Planejada, Sala de Estar e Jantar, 01 Vaga de Garagem - R$ 
900,00 + Condomínio + IPTU.

AP04515 - PORTAL DAS FLORES - AU 65,00 m² - Apartamento 
com 3 dormitórios, Sala 2 ambientes com varanda, cozinha pla-
nejada, área de serviço, 1 vaga de garagem, Lazer completo. R$ 
265.000,00.

AP04534 - Edifício Carolina - AU. 70 m² - 2 dormitórios, sala, cozi-
nha com armários, lavanderia com armários, WC social e garagem 
para 1 auto coberta. R$ 1.200,00 incluso condomínio e IPTU.

CA08367 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - INDAIATUBA - 
AT.150m² AC. 110m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, balcão americano, lavanderia, 
churrasqueira em alvenaria, quintal, garagem para 02 autos, prepara-
do para aquecimento solar e ar condicionado. ACABAMENTO ALTO 
PADRÃO. Área de lazer com salão de festa, piscina adulto e infantil, 
playground, academia, portaria 24 horas. VENDA R$ 480.000,00.

CA08368 - PARQUE BOA ESPERANÇA - casa ampla próxi-
ma à padaria, escola e praça com 3 dormitórios (1 suíte com 
armários), cozinha planejada, sala, WC social, lavanderia e nos 
fundos edícula com banheiro, churrasqueira e garagem para 3 
autos sendo 2 cobertos. R$ 2.350,00 + IPTU.
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VARANDA NAS PORTAS DOS 
QUARTOS E NA FRENTE DA 
COZINHA. GARAGEM CO-

BERTA PARA 02 CARROS E 
DESCOBERTA PARA 04 CAR-

ROS. R$ 1.100.000,00

COND.PARK AVENIDA-
-CC00093 4 DORMITÓRIOS,02 
SUÍTES, SALA EM 3 AMBIEN-

TES, 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, COZINHA, 
LAVANDERIA, ÁREA GOUR-
MET, JACUZZI, ACADEMIA, 
SALÃO DE JOGOS, SAUNA, 

ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 
HOME THEATER. PISCINA 

COM DUAS CASCATAS, PEI-
XES ORNAMENTAIS, GA-

RAGEM PARA 06 CARROS. 
TODOS OS AMBIENTES CLI-

MATIZADOS E COM SOM.
R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

SITIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRE-

SA
 AREA TOTAL 34.717,37 M²

R$1.000.000,00

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE 
LANÇAMENTOS TERRENOS 

EVIDÊNCIAS  
333,95 M²  R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS 

LOTES R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – 
TE00018 TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

COND. JARDIM DO IMPÉRIO 
– VILA RICA –TE00019

TERRENO 150 M² 
R$140.000,00

JARDIM SANTORINI – 
TE00017 TERRENO DE ES-

QUINA 172,52 M² 
R$ 150.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS 

LOTES R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – 
TE00015 TERRENO 184 M²

R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VI-
RACOPOS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-
-TR00778 TERRENO 999 M²

R$ 280.000,00 +R$ 280,00 
(CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUI-
ÇA-TR 00754 TERRENO 400 

M² R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE 

ÁREA CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

CASA JD. ESPLANADA PAR-
QUE REAL – CC00099

 03 DORMITÓRIOS SENDO 
1 SUITE, COZINHA, ÁREA 

GOURMET, GARAGEM CO-
BERTA, AR CONDICIONADO 

E ENERGIA SOLAR.
R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE 
– CC00098  03 DORMITÓRIOS 

SENDO 01 SUITE, SALA 
02 AMBIENTES, LAVABO, 
COZINHA, GARAGEM. R$ 

450.000,00

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

03 WC, 05 VAGAS, PISCI-
NA, CHURRASQUEIRA. R$ 

450.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 
00094 03 DORMITÓRIOS SEN-

DO 1 SUITE, AMPLA SALA, 
LAVABO, COZINHA, BANHEI-
RO, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS, ÁREA DE SERVIÇO.
R$540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 

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

04 VAGAS
R$ 550.000,00

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 CARROSCOBERTOS E 02 

DESCOBERTOS.
R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM 

CONDOMÍNIO COM: SALA, 
LAVABO, COZINHA, LAVAN-

DERIA, 03 DORMITÓRIOS 
SENDO 01 SUITE, CHUR-

RASQUEIRA COM MAIS 01 
QUARTO E 01 BANHEIRO, 

GARAGEM COBERTA PARA 
02 CARROS E 02 VAGAS 

DESCOBERTAS.
R$ 600.000,00

CASA COND.VISTA VERDE 
– CC00096 02 SUITES AM-

PLAS, SALA 02 AMBIENTES, 
LAVABO, COZINHA E GARA-

GEM R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00097

 03 DORMITÓRIOS SENDO 
02 SUITES, SALA 02 AMBIEN-

TES, LAVABO, COZINHA, 
GARAGEM,ÁREA DE LAZER 

COM PISCINA.
R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00070

04 DORMITÓRIOS (02 SUITES) 
SENDO UMA COM CLOSET 

GRANDE E AR CONDICIONA-
DO, WC SOCIAL, SALA DE TV, 
SALA DE ESTAR COM DOIS 
AMBIENTES, PÉ DIREITO DE 
6M DE ALTURA, JARDIM EM-
BAIXO DA ESCADA. SALA DE 
JANTAR, COZINHA AMPLA, 
ILHA GRANDE NO CENTRO 
E COOKTOP E ARMÁRIOS 
EMBUTIDOS, QUINTAL AM-
PLO, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA, FORNO 
PIZZA, FOGÃO DE LENHA, 

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 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA 2 AMBIENTES, COZI-
NHA, 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, BANHEI-
RO, ÁREA DE SERVIÇO.

EDÍCULA COM  01 DORMI-
TÓRIO, SALA. GARAGEM 

PARA 02 CARROS
R$ 260.000,00

JD. MONTE CARLO – 
CA03141 02 DORMITÓRIOS 

SENDO 01 SUITE, SALA 
AMPLA, COZINHA TIPO 

AMERICANA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, GARA-

GEM COBERTA
R$ 285.000,00

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

JD. BELO HORIZONTE—
CA03140 03 DORMITORIOS 

SENDO 01 SUÍTE, SALA, 
COZINHA PLANEJADA, 

SALA DE JANTAR, SALA 
DE ESTAR AMPLA, BA-
NHEIRO, ÁREA DE SER-

VIÇO, CHURRASQUEIRA, 
CERCA ELETRICA, AQUE-

CEDOR SOLAR, GARAGEM
R$ 390.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC 00074

 02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

GOURMET, ÁREA DE SER-
VIÇO, 01 VAGA
R$ 400.000,000

COND.PARQUE REAL – 
CC 00053  03 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

CENTRO ED. YPE –
 AP 00896

01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

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

R$ 55,00 (IPTU)

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

WC, 01 VAGA R$ 1.000,00 
(INCLUSO CONDOMINIO 

E IPTU)

JARDIM MORUMBI –
 AP 00940 02 DORMITO-
RIOS, SALA, COZINHA 

AMERICANA, VARANDA, 
WC, 02 VAGAS, .

R$ 1.300,00 INCLUSO 
COND. E IPTU

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 

02 AMBIENTES, LA-
VABO, 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 FRANCIS-
CO – CA03135 02 DORMI-

TÒRIOS SENDO 01 SUITE, 
SALA, COZINHA, WC, 02 
VAGAS DE GARAGEM.

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

 CIDADE NOVA - ANDALUZ 
– AP 00925 03 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 1 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, 

COZINHA, WC, VARANDA, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 

VAGAS R$ 2.200,00 + R$ 
530,00 (CONDOMINIO)

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 DORMITÓ-
RIO, BANHEIRO, COZI-

NHA. 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

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

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 AMBASSA-
DOR – SA 00006

SALA COMERCIAL COM 35 
M²   R$700,00

 OFFICE PREMIUM- SALA 
COMERCIAL – SL 00347

SALA COM 77 M², COM BA-
NHEIRO  

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 INCLUSO)

CENTRO - SL 00365
90 M² ,02 WC, 

R$ 2.000 + R$ 154,00 (IPTU)
EXCELENTE GALPÃO CIDA-

DE NOVA – SL00346
 250 M²  R$ 3.500 + IPTU

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, 
COZINHA, ESCRITÓRIO E 

VAGA PARA 10 CARROSR$ 
6.000,00 + R$ 240,00  (CON-

DOMINIO)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA -

 GL 00044 5.000 M², ESCRI-
TÓRIO, REFEITÓRIO, WC, 

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

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE 
DE SALTO 

JD. CIDADE -  CA 03133
01 DORMITORIO, COZINHA, 
WC, 01 VAGA DE GARAGEM 

– CASA DE FUNDOS
R$ 450,00 

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

VAGA PARA MOTO
R$ 650,00

CASA NA CIDADE 
DE SALTO 

JD.  CIDADE – CA 03132
02 DORMITORIOS, 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, BANHEI-
RO, VARANDA, GARAGEM 

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, COZINHA, 

WC, 02 VAGAS DE GARA-
GEM

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

CHACARAS AREAL – 
CA 03115

02 DORMITORIOS SENDO 
UM SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, 02 VAGAS DE GARA-
GEM

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+ SALÃO 
-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 
GARAGEM.

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, COZINHA, 
LAVANDERIA, ÁREA GOUR-
MET, JACUZZI, ACADEMIA, 
SALÃO DE JOGOS, SAUNA, 

ADEGA, ESCRITÓRIO, E 
DOIS HOME THEATER. 

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

BIENTES CLIMATIZADOS E 
COM SOM.

R$ 20.000,00

LOCAÇÕES 
APARTAMENTOS

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

RAGEM R$850,00

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)



B3Imóveis

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,lavanderia,á-
rea gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor solar,boiler 
400l,garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 
carros.
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms 
(2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,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 A 
PARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lo-
tes apartir de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x

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

                               CHÁCARAS E SÍTIOS 

CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,co-
z,lavanderia,varanda,wc social,piscina 3,5 x 7,fogão e for-
no a lenha,pomar,gramado
CH.717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2suites 
com closet,sala de estar e jantar,varanda,coz planejada,la-
vanderia,wc de empregada,sacada,piscina,churrasquei-
ra,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e wc,po-
mar,cerca eçetrica,mezanino com porta balcão,sacada.
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
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 
d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água com 20000 L.

AP00626 – APARTAMENTO – JARDIM DO SOL– 02 Dor-
mitórios sendo 01 suíte, sala de estar e jantar, varanda e 
garagem - Área construída 55m² - R$750,00 + Condomínio 
(Venda R$ 170.000,00).

CASA PISO SUPERIOR – JD. MORADA DO SOL - 02 dor-
mitórios, sala cozinha, wc social, área de serviço, garagem 
coberta para 01 carro - Área construída 75m² - Terreno 125m² 
- R$ 900,00+IPTU.

CA03112 – CASA – PQ. DAS NAÇÕES - 02 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, wc, área de serviço e garagem para 02 
carros  - Área construída 70m² - R$ 1.300,00.

CASA PISO SUPERIOR – JD. HUBERT - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, wc, área de serviço, cozinha, varanda, sacada e 
garagem  01 vaga. - Área construída 206m² - R$ 1.500,00.

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 gara-
gem
VL BRIZOLA – R$650,00 – dorm,sala,coz,wc,sem gara-
gem 
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm,sala,coz,wc,sem garagem
VILA MERCEDES – R$750,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,en-
trada de carro.
CENTRO – R$770,00 -  2 dorms,sala,coz,wc,sem garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,gara-
gem.
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,w-
c,lavanderia,quartinho nos fundos,garagem
JD. PAU PRETO – R$1600,00 – 3 dorms(1st),sala,coz,w-
c,garagem.
VL.SORIANO – R$1800,00 – 3dorms (1st com closet),sa-
la,coz,2wc,lavanderia fechada,edícula com churrasqueira,-
garagem para 2 carros.
VL.MARIA HELENA – R$2300,00 – 3dorms ( 1st c/hidro,ar 
condicionado e armário,sala de estar,sala de jantar,coz 
c/a/e e cooktop,wc social c/box blindex,quartinho de despe-
jo,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 coberta. SEM CONDOMINIO
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 interliga-
das,cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,gabi-
nete 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,escadas,-
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, co-
zinha, WC social, lavanderia e garagem. R$225.000,00
CA03898 – VL. ALMEIDA - 3 dorms (1 suíte), WC, sala, 
coz. planejada, áre de luz c/ elevador externo, escritório, 
mezanino, jardim e garagem p/ 2 carros. R$550.000,00
CA03877 – JD. MOACYR ARRUDA – 2 dorms, suíte am-
pla, ar cond, sala 2 amb, cozinha c/ AE, área de serviço, 
churrasq c/ pia, prep. p/ aq. solar, portão eletrônico, cerca 
elétrica e garagem 4 carros sendo 2 cob. R$560.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios grandes (sendo 
1 suíte com hidro), sala de jantar com cozinha integrada, 
sala de estar, varanda ampla, vaga p/ 3 carros, cerca 
elétrica. Edícula com área de serviço grande, sala ampla, 
banheiro e 1 dormitório grande. R$650.000,00
CA03878 – VL. ALPES SUÍÇOS – 3 dormitórios (2 
suítes) com ar condicionado, móveis planejados, sala 
e cozinha integradas, lavabo, piscina, quintal garagem 
para 3 carros e cerca elétrica. R$750.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada 
integradas, 4 dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 
4 vagas, pisc c/ cascata, churrasq e fogão a lenha e ar 
cond. R$880.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , cozinha 
americana planejada, espaço gourmet, lavabo, banheiro 
social e garagem coberta para 2 carros. Em fase de 
acabamento. R$550.000,00
CA03466 – COND. JD. DOS AROMAS - 3 dorms (1 
suíte), escritório, 3 salas, móveis planejados, lavabo, 
churrasq, forno de pizza, amplo quintal, 3 vagas e lazer 
completo. R$650.000,00
CA03703 – VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ – 3 dorms (1 
suíe), sala de TV, sala 2 amb, sala de jantar, escritório, 
lavabo, copa, coz. planejada, lavand, desp, 2 dorms 
c/ WC de empregada, piscina, churrasq, varanda, de-
pósito, garagem p/ 4 carros e área de lazer completa. 
R$1.200.000,00. Aceita casa ou terreno em Condomí-
nio 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. Condo-
mínio 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/ 
garagem). R$1.000,00 isento de IPTU
CA03773 – PQ. DAS BANDEIRAS – 2 dorms, sala, coz e 
gar. R$1.100,00 + IPTU
CA1767 – JD. REGINA - 2 dorms (1 suíte c/ hidro), sala 
2 amb, coz. Integrada, gar e edícula. R$2.000,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA03906 – JD. CALIFÓRNIA – 3 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.200,00 + IPTU
CA03902 – JD. MORADA DO SOL - 3 dorms (1 suíte), 
sala, coz e 2 vagas de gar. R$1.300,00 + IPTU
CA03036 – JD. POMPEIA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, 
copa e 2 garagens. R$2.000,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, copa, 
coz e gar. R$2.500,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02950 – MORADAS DE ITAICI - 2 dorms, WC, sala 2 
amb, coz, lavand, área c/ churrasq. e 2 vagas de garagem. 
R$1.500,00 + 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

CA0328 – CASA – VILA FURLAN - 04 dormitórios sendo 01 suíte 
no piso superior e 02 dormitórios + 01 suíte no piso inferior, ba-
nheiro social, sala, copa, cozinha, área de serviço, área gourmet 
com churrasqueira e garagem 04 vagas. + Salão comercial com 
70,00 m² (locado) - Área construída 370,00m² – Terreno 340m²– 
R$ 2.300,00 R$ (Venda R$ 550.000,00)

CA01966 – CASA – VILA GEORGINA - 04 dormitórios sendo 02 
suítes, sala, sala de jantar, banheiro, lavabo, cozinha, churrasquei-
ra e garagem para 03 carros - Área construída 193,38m²- Terreno 
318,58m²- R$ 3.000,00.

CA03856 – CASA – SOBRADO – JD ESPLANADA - 04 suítes, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, lavabo, edícula com 01 
dormitório e wc, lavanderia churrasqueira  e garagem 04 vagas. – 
Área construída 233m² - Terreno de 300m² – R$ 3.400,00 (Venda 
R$ 750.000,00)

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
98457-0730



B4 Imóveis

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

CASAS

CA000122-CIDADE NOVA II - 3 Dorms c/suíte + dep . .....R$ 700.000,00
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 aluga-
do........................................................................................R$ 950.000,00
CA00095-JD. B. HORIZONTE - Térrea 3 dorms, 1 suíte, área gourmet, 
P.eletr ..................................................................................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, 
linda. ...................................................................................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 
social, 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$ 380.000,00
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. lo-
cal. ......................................................................................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, cerca-
da. ......................................................................................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

TE00055-JD. EUROPA  375 metros - ................................R$ 200.000,00
TE00093-QUINTAS DE TERRACOTA -1.250 metros Aceita permuta . ...  
............................................................................................R$ 230.000,00
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
TE00113-MARIA DULCE-300 metros-...............................R$ 295.000,00
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
TE00092-PORTAL DE ITAICI-358 metros. Aceita permuta.R$ 280.000,00
TE00080-PORTAL DOS IPES- Comercial 500 metros –  R$ 375.000,00

LOCAÇÃO
CASAS

CA00122-CIDADE NOVA II- 3dorms, c/ uma suíte + dep. .......................  
....................................................................................... R$ 2800,00+ iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00046- VISTA VERDE- 3 Dorms, 1 suíte c/ closet, e a/e, sala 2 amb, 
coz amer planej, fogão, e  ar condic. Garag 2 carros 1 cob. Casa nova...  
........................................................................... R$ 2800,00 + cond+iptu
CA00004-JD ESPLENDOR- Sob c/ 5 suítes, sala 2amb, piscina e 4 va-
gas. ................................................................... 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 
social,.piso porcel, 2 vagas, 118 metros ......... R$ 2.800,00+ cond + iptu.
AP00010-EDIF. MARAGOGI-3 Dorms, c/ suite, sala 2 amb, coz  ............  
........................................................................ R$ 1.700,00 + 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$1.800,00 + cond+iptu
AP00011-TORRE DE MÁLAGA – Cobert. duplex 03 dorms, 1 suÍte , sala 
c/ var  wc c/ hidro , coz amer, chur, var. gourm, s festas, 02 vagas.  ........  
................................................................................R$ 3.400,00 (Incluso) 
AP00020-EDIFICIO CLAUDIA - 02 Dorms, sala coz, lavanderia e wc so-
cial.  ................................................................. .R$1.500,00 +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 MTS .........................................  
.................................................................R$ 15.000,00-PISO INFERIOR.
SL0003-AV.VISC.DE INDAIATUBA -500 MTS  ...................R$ 15.000,00 
SL0004-CENTRO-Rua de Julho  ...........................................R$ 1.300,00

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 + cond + iptu.

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 estaciona-
mento. ........................................................................ ‘R$  5.000,00+iptu.

VENDAS
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

 ref. site 525602 - Parque das Nações – 3 dormt / 1 suite / sal 
/ coz / wc / lavand / gar R$1.600,00 / R$370.00,00  ref. site 624602 - Jardim Paulistano – 1 dormt/ sala/ coz/ 

lavand/ wc / gar / quintal R$900,00 

 ref. site 689402 – Jardim Morada do Sol – 1 wc / recuo para 
2 veículos R$1.200,00 + IPTU

 ref. site 293402 - Portal das Cerejeiras -  2 dormt/ sala / coz / 
wc / lavan / gar R$900,00 + COND + IPTU

ef. site 442502 - Jardim do Valle – 3 dormt / 1 suite/ sala / coz 
/ wc / lavand / churrasq / quintal / 2 gar R$380.000,00

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

 ref. site 432602 - Pátio Andaluz - 3 dormt/ 1 suíte/ sala 2 
amb/ coz/ wc / lavand / garagem R$2.250,00 + COND +IPTU.

ref. site 707621 – Jd. Morada do Sol - 2 dorm. / sala / coz. / 
wc / as / gar.2 vagas. R$ 1.350,00 + IPTU

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

ref. site 039302 - Vila Almeida - 3 dormt sendo suíte/ sala/ 
coz armários/ lavand / churrasq/ 2 garagem R$420.000,00

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

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

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos EletricistaDentistaDecoração

MecânicaJóiasFarmácias



B10 Serviços / Utilidades

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 
Instrumentação. Técnico em Me-
cânica, Mecatrônica ou Automação 
Industrial. Residir em Indaiatuba. 
Experiência na área administrativa 
e comercial.

ASSISTENTE FISCAL / FINAN-
CEIRO – Superior completo. Co-
nhecimentos em SPEED Fiscal e 
fechamento contábil.

INSTALADOR ESQUADRIA – Expe-
riência em montagem e instalação de 
esquadrias de alumínio. Residir em 
Indaiatuba.

INSPETOR OPERACIONAL – Ensi-
no médio completo. Conhecimentos 
em Informática. CNH B. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de 
horário.

MANDRILHADOR – Experiência na 
função.

MONTADOR SOLDADOR - Expe-
riência em montagem de conjuntos 
mecânicos, hidráulicos e pneumáti-
cos. Conhecimentos em metrologia, 
leitura e interpretação de desenhos 
técnicos mecânicos, em bombas e 
válvulas, e atuador elétrico. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR (A) MÁQUINAS – Com 
experiencia em operar máquina 
envasadora ou ensacadora. Ensino 
médio completo.  em Indaiatuba. 

OPERADOR DE CORTE E DOBRA 
– Experiência em máquina de corte 
e dobra de chapa. Noções em Solda 
TIG. Residir em Indaiatuba.

PROGRAMADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM – Experiência nos pro-
gramas Fanuc e Mitsubishi. Cálculos 
trigonométricos. Desenho Técnico. 
Autocad. Metrologia e Software 
Master Cam. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

SOLDADOR – Experiência em Sol-
da TIG, MIG e Eletrodo. Residir em 
Indaiatuba.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – 
Técnico em Mecânica, Mecatrônica 
ou áreas afins. Experiência em ma-
nutenção mecânica e elétrica. Residir 
em Indaiatuba ou região.

TORNEIRO FERRAMENTEIRO – 
Experiencia em Torno convencional. 
Leitura e interpretação de desenho 
mecânico. Usinagem e recuperação 
de peças de alta pressão. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

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.

Agente de reservas - 1 vaga
Ajudante de serralheiro (a) - 1 vaga

Almoxarife - 4 vagas
Analista contábil - 1 vaga

Analista de controle 
de qualidade - 1 vaga

Analista de sistemas (informática)( 
PCD) - 1 vaga

Anotador (a) de processo 
de produção - 1 vaga

Auxiliar administrativo (a) - 1 vaga
Auxiliar de cozinha- 2 vagas

Auxiliar de enfermagem - 2 vagas
Auxiliar de galvanização - 1 vaga

Auxiliar de manutenção 
predial - 1 vaga

Bibliotecário (a) (PCD) - 1 vaga
Caldeireiro (a) montador - 1 vaga

Chefe de serviço de limpeza - 1 vaga
Consultor (a) - 1 vaga

Consultor (a) de vendas - 1 vaga
Coordenador (a) 

de restaurante - 2 vagas
Costureira em geral - 1 vaga

Eletricista de manutenção 
em geral - 1 vaga
Empacotador (a) , 

a mão (PCD) - 1 vaga
Empregado (a) doméstico 

nos serviços gerais - 1 vaga
Empregado (a) doméstico 

nos serviços gerais - 1 vaga
Enfermeiro (a) - 2 vagas

Farmacêutico (a) em pesquisa e de-
senvolvimento de 

fármacos ( PCD) - 1 vaga
Fisioterapeuta geral - 2 vagas

Fonoaudiólogo (a) geral - 2 vagas
Instalador (a) de sistemas eletroeletrô-

nicos de segurança - 1 vaga
Mecânico (a) de ar-condicionado e 

refrigeração - 1 vaga
Motorista de caminhão - 1 vaga

Nutricionista - 1 vaga
Oficial de serviços gerais na manuten-

ção de edificações - 1 vaga
Pedreiro (a) - 1 vaga
Porteiro (a) - 2 vagas

Promotor (a) de vendas - 1 vaga
Recepcionista atendente - 1 vaga

Serralheiro (a) - 1 vaga
Subgerente de restaurante - 1 vaga

Técnico (a) de enfermagem - 2 vagas
Torneiro (a) cnc - 1 vaga
Vendedor (a) - 3 vagas

Vendedor (a) (PCD) - 1 vaga
Vigilante/vigia - 2 vagas

EMPREGOS
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classificados

Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, co-
zinha, banheiro, garagem 
pra 02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.
com 01 suite ,sala , cozi-
nha, a.s, wc, garagem p/ 
02 autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 

Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitór io, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO) ,  BANHEI -
RO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 
CRECI 74.092

Casa com 3 dorms no 
Jd. dos Imperios R$380 
MIL  - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no 
Jd. Morada do sol R$290 
MIL - (19) 98136-7331 
Casa  com 3 dorms ( 1st) 
no Pq. Indaia – R$280 mil 
(19) 98254 7703 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construtores 
é possível, desmembrar 
os 2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 de 
950m² - (19) 98254 7703 
CRECI 74.
 O P O R T U N I D A D E ! 
JD.LAGUNA EM SAL-
TO-SP. Casa de 02 dor-

mitórios, sendo um suíte, 
sala/cozinha americana, 
wc, garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em lote 
de180m2 + uma chácara 
de 100m2 (SÓ TERRE-
NO) no bairro pedregulho 
em Indaiatuba-SP. troca-
-se por casa em Indaia-
tuba de menor ou igual 
valor. Base: R$310.000, 
00. Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. Rua:77, próximo 
ao Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de fe-
vereiro por R$195.000,00 
03 dormitórios, suíte, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. Aceita:  
R$110.000,00 de entra-
da + 90 x R$1.650,00 
F.:99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
JD.COLIBRIS - 02 dormi-
tórios (01 suíte) sala- co-
zinha –wc social- lavan-
deria, garagem p/02 autos. 
Oportunidade única! Em 
oferta para o mês de feve-
reiro de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00, ou 
terreno no negócio. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
JARDIM ADRIANA - Ex-
celente casa em dois pa-
vimentos, sendo no pav 
superior: 02 dormitórios 
(01 suíte) wc social, saca-
da com porta balcão com 
vista para o Parque Ecoló-
gico e no pav inferior: sala 
02 ambientes –lavabo, 
wc social, lavanderia, edí-
cula   e grande espaço 
de terreno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletrônico. De 
R$350.000,00 em oferta 
durante o mês de fevereiro 
por R$290.000,00. Cor-
ra! Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no 
negócio.
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) wc 
social, sala, cozinha, ga-
ragem com portão ele-

tronico,110m² de área 
construída, em lote de 
133m² documentos em 
ordem para financiamento. 
Apenas R$255.000,00 
aceita terreno e carro. 
F.:(19) 99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra!
CASA– VILA FURLAN - 
03 dorm.  sendo 01 suíte, 
sala de estar e jantar, 
coz. planejada, 02 wc, 01 
lavabo, área de serviço, 
churrasqueira e garagem 
02 vagas. A/T  180M² A/C  
150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamento). 
F.: (19) 3935-
CASA – JD ESPLANADA 
- 03 dorm. sendo 01 suíte, 
01 WC, 03 sacadas, sala 
de estar, jantar e sala de 
tv, coz. planejada, dorm. 
de empregada com WC, 
área gourmet, espaço 
p/ piscina com encana-
mento preparado, aque-
cimento solar em todos 
os cômodos e garagem 
coberta 02 vagas. A/T  
360,00 M²e A/C  270,00 
M² - R$700.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
CASA – JD ESPLANA-
DA - 3 dormitórios, sendo 
1 suíte com planejados, 
Sala, Cozinha com Pla-
nejados, 1 WC, área de 
serviço, Garagem  4 vagas 
sendo 2 cobertas. A/C 
190,00M² e A/T 300,00M² 
- R$ 640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dormitó-
rios, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço e 
garagem 02 vagas A/C 
125,00M² E A/T 125,00M² 
- R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Vendo casa Cond. Jd. 
Park Real – Casa nova 
em fase de acabamento: 
3 dormitórios (1 suíte), 
cozinha americana pla-
nejada, espaço gourmet, 
lavabo e banheiro social, 
sala, lavanderia, gara-
gem coberta para 2 car-
ros, lazer e portaria 24h. 
R$550.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
Vendo casa - Sobrado 
Jd. Moacyr Arruda – 2 
dormitórios com armários, 
1 suíte, ar condicionado, 
sala de estar 2 ambientes, 
lavabo, banheiro social, 
cozinha com armários, ba-
nheiro social, área de ser-
viço, churrasqueira com 
pia, aquecimento solar, 
portão eletrônico, cerca 
elétrica e garagem para 4 
carros sendo 2 cobertas. 
R$560.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
Vendo ou Alugo Sobra-
do Cond. Jd. dos Aro-
mas – 3 dormitórios (1 
suíte), escritório, sala 3 
ambientes, lavabo, chur-

rasqueira, forno de pizza, 
amplo quintal, garagem 
para 3 carros e área de 
lazer. R$3.000,00 + IPTU 
+ Cond. ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vila Suíça - Sobrado com 
uma suíte, planejados, wc 
social, sapa para dois am-
bientes, lavabo, cozinha 
planejada, despensa, wc, 
área gourmet e serviço. 
Garagem coberta para 
dois autos, com churras-
queira e forno de pizza.  
A/T300m A/C 180m. 
R$ 720.000,00. F.: (19) 
99115-8368
Jardim Belo Horizonte 
- 02 dormitórios, c/ suíte, 
02 vagas. Casa Nova R$ 
265.000,00. F.: (19) 4105-
7479
Nova Veneza - 02 dormi-
tórios, sala, coz e wc social 
02 vagas R$ 230.000,00 
F.: (19) 99721-0395
Oportunidade! Vende-
-se 2 casas em mes-
mo terreno Vila Costa 
e Silva - com A.T. 222m² 
e A.C. 165m². Valor R$ 
390.000,00. F.:(19) 99714-
4113 / (19) 3875-4550
Aquecimento solar ins-
talado e pontos para ar 
condicionado nos quartos 
e salas. Condomínio com 
portaria 24h, piscina, salão 
de festas, churrasqueira 
e quadra (R$ 214,66). 
Aceito financiamento e 
apartamento ou terreno 
como parte do paga-
mento. R$ 730.000,00. 
F. 19-992170168 ou 19-
992357764.
Vendo casa no Parque 
dos Indaias – 8 cômodos, 
sendo 4 na parte superior, 
duas casas em mesmo 
terreno até R$200.000,00 
ou financiamento. F.: (19) 
99482-6697 / (19) 3875-
3201 João. Tendo interes-
se ver fotos na OLX.
SOBRADO CONDOMÍ-
NIO BRÉSCIA - Três suí-
tes com sacadas, salas 
de jantar, estar, lavabo, 
espaço gourmet, cozinha 
planejada e lavanderia. 
Acabamento de luxo, 200 
m² de área construída. 
Aquecimento solar ins-
talado e pontos para ar 
condicionado nos quartos 
e salas. Condomínio com 
portaria 24h, piscina, salão 
de festas, churrasqueira 
e quadra (R$ 214,66). 
Aceito financiamento e 
apartamento ou terreno 
como parte do paga-
mento. R$730.000,00. 
F. 19-992170168 ou 19-
992357764.
Vende-se casa Jardim 
Primavera - sendo 2 dor-
mitórios, 1 suíte, garagem 
p/ 02 carros e mais depen-
dências F.: (19) 99375-
2113
Vendo/Troco por casa 
em Indaiatuba - Casa 
com 150m², Ar condi-
cionado e ventiladores, 
sala, cozinha, WC social 
com area de lazer. Valor: 
R$320.000,00 garagem 
para 02 carros F.: (19) 
3458-1172
CA01472 - JD. RESIDEN-
CIAL VENEZA - Ótima 
casa com 2dorm sendo 
uma suíte, WC.social, 
coz.americana, lav. Chur-
rasqueira, acabamento 
em porcelanato, 2va-

gas de garagem valor 
R$260.000,00 Tratar – (19) 
97405-1651(WhatsApp) – 
CRECI -74.914
CA01448 – JD. PAU 
PRETO – Excelente 
casa T.250m - ar. 220m, 
3dorm.s/uma suíte, sala 
estar, jantar, lavabo, coz.
am, WC. Social, lav, 3va-
gas de garagem, valor 
R$490.000,00. Tratar. (19) 
97405-1651 (WhatsApp) – 
CRECI 74914
CA01437 – JARDIM 
OLINDA – Excelente so-
brado próximo avenida 
conceição, 3dorm s/uma 
suíte, wc. social, sala de 
estar, jantar, lavabo, coz. 
Planej. Fogão coktop e 
coifa, lavanderia, sacada 
com churrasqueira, 2vagas 
de garagem, portão eletrô-
nico - Valor R$480.000,00 
– Tratar. (19) 97405-1651 
(WhatsApp) – CRECI 
74.914
Vendo sobrado alto pa-
drão Vila Verde - Terreno 
280m², área construída 
220m², com 4 quartos sen-
do uma suíte 40 m² + clo-
set. Armários planejados. 
Área com Churrasqueira. 
Excelente localização pró-
ximo ao centro. Aceito 
como parte pagamento 
casa, apartamento, sitio ou 
chácara. Tratar pelo What-
sApp F.: (19) 98359-3991

 
CASA -JD. MONTE VER-
DE - 01 dorm., sala, coz., 
WC, lavanderia e garagem 
01 vaga. - R$750,00+IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MORA-
DA DO SOL - 02 dorm., 
sala, coz., wc com box, 
área de serviço e gara-
gem 02 vagas. Ótimo aca-
bamento. - R$1.350,00 
+IPTU. F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MORA-
DA DO SOL - 03 dorm., 
sendo 02 com sacada, 
sala para 02 ambientes, 
copa/coz. com balcão 
planejado, 02 WC, 02 
lavanderias (sendo 01 
no piso superior), chur-
rasqueira e garagem 02 
vagas com portão eletrô-
nico. - R$1.400,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitórios 
(1 suíte), escritório, sala 3 
ambientes, lavabo, chur-
rasqueira, forno de pizza, 
amplo quintal, garagem 
para 3 carros e área de la-
zer. R$3.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Aluga – se casa Cond. 
Parque dos Guarantãs - 3 
dormitórios (1 suíte c/ ar-
mários embutidos), sala, la-
vabo, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira e 2 vagas 
de garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. Fone: (19) 
99778-4336

 
Apartamento com 3 dor-
ms 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 cháca-
ra 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, cozinha 
e lavanderia. Elevador 
R$ 200.000,00. F.: (19) 
97423-3079
EDIFÍCIO SOHO - 03 
dorms, c/ suíte, varanda 
gourmet. Área de lazer 
completa. R$ 380.000,00 
F.: (19) 4105-7479
Vendo Apartamento Ed. 
Torres da Liberdade – 
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 Apartamen-
to Cocais II - 2 dormi-
tórios, banheiro, sala, 
cozinha, lavanderia e 1 
vaga de garagem cober-
ta. R$200.000,00. Fone: 
(19) 99194-0145
Oportunidade Aparta-
mento Jd. Tropical – 
2 dormitórios sendo 1 
suíte, sala 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita pro-
posta. Fone: (19) 99194-
0145
Apartamento Kitchenet-
te - Boqueirão Santos-SP 
- Frente prédio na praia 
F.: (13) 99718-5517 / (13) 
99712-3768 WhatsApp
Apartamento - Frente ao 
mar Vila Caiçara / Praia 
Grande - 2 dorm, suite 
F.: (13) 99718-5517 / (13) 
99712- 3768 WhatsApp

 
Vendo ou Alugo aparta-
mento no condomínio 
Bosque dos Indaiás - 
com 2 dormitórios, sala 
em L, garagem coberta. 
Valor R$190.000,00. F.: 
99416-9250
Aluga-se apartamento 
Solar dos Girassois - 2 
dormitório, sala, cozinha, 
1 banheiro, 1 vaga para 
carro. Valor: R$ 800,00 
F.: (19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550
Alugo Apto. Aclima-
ção em São Paulo - 4 
dormitórios, móveis pla-
nejados 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 Den-
tro  - Valor: R$ 2.500. 
000,00 F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092



Classificados B15

classificados
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dor-
mitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, 
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, play-
ground , a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F. (19) 99762-
7997 / 3935-3294
CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., 
sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, wc, área 
de serviço e garagem 
02 vagas. Gramada e 
possu i  p isc ina .  A /C 
258.78M² e A/T 5.280M² 
- R$ 790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Chácara Recanto das 
Flores - linda com planta 
aprovada para casa com 
piscina. Pomar e área 
gourmet, com churras-
queira, 2 wcs, cozinha, 
dispensa, lago com pei-
xes. A/T500m A/C 200m. 
R$ 720.000,00. F.:(19) 
99115-5868
Vendo Chácara 2.500m² 
Colinas do Mosteiro - 
fundo para o lago à 100 
metros da portaria. F.: 
(13) 99718- 5517 / (13) 
99712-3768 WhatsApp

 
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO (ÚNICO LOTE 
N A  R U A )  1 5 0 M 2 
–  R $ 1 0 6 0 , 0 0 P /  M 2 
- ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 
3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSIMO 
– R$1.100,00 P/ M2 - 
F.:(19) 99762-7997 /  (19) 
3935-3294
Jardim Bréscia - Oportuni-
dade única, TERRENO com 
200m2, plano, na quadra 
H, com escritura e registro, 
R$165.000,00. Estuda -se 
proposta. F.: (19) 3834-6222 
/ (19) 98394-0038. 

Terreno no Distrito In-
dustrial Vitória Martini. 
Rua: Mafalda Barnabé 
Soliani com Alberto Mag-
nusson lote de esquina 
podendo construir 5 gal-
pões, área 1322,72m² 
lote 21 quadra F. Valor: 
R$600.000,00 parcelo 
em 6 vezes F.:(19) 97420-
5895
Vendo terreno Cond. 
Jd. Residencial Vene-
za - 250m². Condomínio 
com piscina adulto e in-
fantil, salão de festas, 
play ground e campo. 
R$180.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
V e n d e - s e  T e r r e n o 
Cond. Jd. dos Impérios 
– 225m². R$150.000,00. 
Fone: (19) 99194-0145
Quintas de Terraco-
ta -  1250 metros R$ 
230.000,00.  ACEITA 
PERMUTA f.: (19) 9723-
3079
Jardim Nova Veneza 
- 150 metros. Ótima loca-
lização R$ 135.000,00. F.: 
(19) 97423-3079
Portal de Itaici- 358 me-
tros R$ 280.000,00 ACEI-
TA PERMUTA F.: (19) 
97423-3079
R e s i d e n c i a l  M a r i a 
Dulce - 300 metros R$ 
295.000,00 F.: (19) 4105-
7479
Vende-se Terreno Cond. 
Santa Clara - 450m² por 
R$390.000,00. F.: (19) 
99173-7509
TE00293 – Excelente ter-
reno plano com 339m2 na 
cidade de Santa Rita do 
Passa Quatro – SP. Valor 
R$75.000,00 – Aceita car-
ro como parte pg. Tratar. 
(19) 97405-1651 (What-
sApp) – CRECI 74.914
Terreno Condomínio 
Horizontown - 450m² F.: 
(13) 99718-5517 / (13) 
99712- 3768 WhatsApp
Terreno no Vila Verde - 
Vendo terreno comercial, 
plano de esquina área 
178 m². Excelente loca-
lização para comercio 
próximo a vários prédios. 
Estudo permuta por casa 
ou apartamento. Tratar   
pelo WhatsApp F.: (19) 
98359-3991

 
Vende-se padaria no 
centro F.: (19) 3835-4071
Vende-se Ponto – Jd. 
Regina - Salão odon-
tológico - 40m² mobilia-
do, 2 banheiros e ga-
ragem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: (19) 
99778-4336
SALÃO COMERCIAL –
REC. CAMPESTRE JÓIA 
- 250m² construídos. Co-
zinha, mezanino, lavan-
deria, 02 WC’s sendo 01 
adaptado p/ cadeirante. 
- R$4.000,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal 
do Parque ecológico! 
São 500m² construídos, 
possui mezanino, es-
critório e banheiros. - 
R$4.300,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413

1. DULCINA SANTANA DE 
SOUZA com 91 anos, Viúvo (a) 
de SILVINO JOSÉ DE SOUZA, 
Sendo Filho (a) de ONOFRE 
SANTANA e ZULMIRA DE OLI-
VEIRA SANTOS. Deixa Filho 
(s):SEBASTIÃO, DELDINA, 
JOSE, NATALINO, LAUDETE, 
ELCIO, OSVALDO, OSMAR, 
CARMINA e ROSA. Falecido 
(a) em: 16/06/2019,Sepultado 
(a) no CEMITERIO DO DIS-
TRITO DE MIRANDÓPOLIS 
aos 174/06/2019.

2.ANEZIA ALVES DE OLIVEI-
RA com 83 anos, Solteiro (a), 
Sendo Filho (a) de TORQUA-
TRO DE FREITAS LIMA e AR-
LINDA ALVES DE OLIVEIRA. 
Deixa Filho (s): EDIVAL, EDI-
NÓRIA, MARIA DAS GRAÇAS, 
DERLINDO, EDNA e SONIA. 
Falecido (a) em: 17/06/2019, 
Sepultado (a) no CEMITÉRIO 
SANTOS CRUZEIRO aos 
18/06/2019.

3.JOANA AGUIAR MARQUES 
com 69 anos , Era Viúvo(a) 
de JOSE MARQUES sendo 
filho(a) de INACIO JOAQUIM 
DE AGUIAR e JOANA COU-
TINHO DE AGUIAR.deixa fi-
lho(s): VALDERI  48, Falecido 
em: 02/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 03/07/2019. 

4.JOSE DOS PASSOS JU-
NIOR com 92 anos , Era 
Viúvo(a) de ALZIRA DE AN-
DRADE DOS PASSOS sendo 
filho(a) de JOSE DOS PAS-
SOS e ERMELINDA EULALIA 
GARCIA.deixa filho(s): JOSE 
LUIZ, JOSE CARLOS, MARIA 
ELIZABETE, JOSE MANUEL, 
MARIA NATALIA, MARIA 
JOSE, ANA, (MAIORES), Fale-
cido em: 02/07/2019, Velado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/07/2019. 

NOTAS DE FALECIMENTO
5.DEUSDETE ALVES DA SILVA 
com 69 anos , Era Viúvo(a) de 
EVA DE LOURDES BOVA DA 
SILVA sendo filho(a) de CIRILO 
ALVES DA SILVA e MARIA ROZA 
DE LIMA.deixa filho(s): PAULO, 
BEATRIZ, JOSE LUIS, SUELY, 
JANZARA (MAIORES), Falecido 
em: 02/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 03/07/2019. 

6.SANDRO MARCELO NOCE-
TE com 54 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de ANTONIO JE-
SUINO NOCETE e GENY DE 
MELLO NOCETE.deixa filho(s): 
SUZIRLEI (MAIOR), Falecido 
em: 02/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 03/07/2019. 

7.BENEDITO CARLOS CON-
SORTE com 73 anos , Era Vi-
úvo(a) de ONOFRA BATISTA 
CONSORTE sendo filho(a) de 
CARLOS CONSORTE e ALICE 
ZILE CONSORTE.deixa filho(s): 
SERGIO, REINALDO, SILVIA, 
AMARILDO, SIMONE, ADAL-
BERTO ( MAIORES), Falecido 
em: 03/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 03/07/2019. 

8.MARLI APARECIDA APIS com 
53 anos , Era Separado(a) de 
NILSON FERREIRA CALISTO 
sendo filho(a) de JOSE ADILSO 
APIS e DARCI PEREIRA APIS.
deixa filho(s): WESLEI (MAIOR 
), Falecido em: 03/07/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/07/2019. 

9.JOSE RENATO VON ZUBEN 
com 80 anos , Casado (a) com 
TEREZINHA MERCI TASCA 
VON ZUBEN sendo filho(a) de 
PLACIDO VON ZUBEN e JO-

SEFINA SIGRIST VON ZUBEN.
deixa filho(s): KATIA 50, CESAR 
48, CARLOS (FAL), Falecido 
em: 03/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 04/07/2019. 

10.JOSE CARLOS GUERINO 
com 75 anos , Casado (a) com 
ADELAIDE FAVARO GUERI-
NO sendo filho(a) de VITORIO 
GUERINO e ADELINA BEGO.
deixa filho(s): SANDRA 49, 
ANA 48, JOSÉ 36, Falecido em: 
03/07/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
04/07/2019. 

11.JOSE RAIMUNDO BEZER-
RA com 63 anos , Era Sepa-
rado(a) de CLEIDE TEIXEIRA 
LIMA DE AZEVEDO sendo 
filho(a) de RAIMUNDO BEZER-
RA SOBRINHO e DJANIRA DE 
OLIVEIRA.deixa filho(s): GLEI-
CE 42, WESLEY 36, ERICA 33, 
WELLINGTON 22, Falecido em: 
03/07/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
04/07/2019. 

12.MAURICIO LUIZ BATAGE-
LO com 71 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de ANGELO 
BATAGELO e LUIZA MARIA-
NA PACHECO.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 03/07/2019, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/07/2019. 

13.ANDRÉ DE MORAIS MI-
GUEL com 34 anos , Casado 
(a) com ELENICE FEITOSA 
DOS SANTOS sendo filho(a) de 
FRANCISCO DE MORAIS MI-
GUEL e CICERA DA CONCEI-
ÇÃO MORAIS MIGUEL.deixa 
filho(s): VITORIA 11, Falecido 
em: 04/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-

tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 05/07/2019. 
14.TEREZINHA DE JESUS 
COSTA com 91 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de JOSE 
FERREIRA DA COSTA e ANA 
DAS DORES COSTA.deixa fi-
lho(s): MARIA 72, Falecido em: 
05/07/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
06/07/2019. 

15.IVANIR FABIANI SPINA com 
67 anos , Era Viúvo(a) de DO-
RIVAL SPINA sendo filho(a) de 
LUIZ FABIANI e ANTONIA THO-
MAZ FERREIRA.deixa filho(s): 
LUCIANO 43, Falecido em: 
05/07/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/07/2019. 

16.FRANCISCA JUVENCIO DA 
SILVA com 64 anos , Era Sepa-
rado(a) de ANTONIO TEIXEIRA 
LAURENÇO sendo filho(a) de 
JOÃO JUVENCIO DA SILVA e 
DORALICE ALVES DE SOUSA.
deixa filho(s): FELISBERTO, 
JOELMA, ANTONIA, ANTONIO, 
MARIA, SUELI, ALEXANDRA 
( MAIORES ), Falecido em: 
05/07/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
06/07/2019. 

17.NELSON RESCH com 83 
anos , Casado (a) com ANTO-
NINHA DE JESUS SAVIOLI 
RESCH sendo filho(a) de ANTO-
NIO RESCH e MATILDE AZAL.
deixa filho(s): VERA 57,SILVANA 
54,ROSANA 49, Falecido em: 
05/07/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
06/07/2019. 

18.GILBERTO ANTONIO DOS 
SANTOS com 56 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de BE-
NEDITO BERNARDO DOS SAN-

TOS e DEONILCE BRESSANE 
DOS SANTOS.deixa filho(s): 
DANIELLE 30, RAFAEL16, GIU-
LIA 10, Falecido em: 05/07/2019, 
Velado(a) no CEMITÉRIO DOM 
BOSCO, e sepultado(a) no 
DOM BOSCO- PERUZ SP aos 
06/07/2019. 

19.JOSE  RADOVANOVICH 
com 79 anos , Casado (a) com 
MARIA JULIA GIANINI RADOVA-
NOVICH sendo filho(a) de ADÃO 
RADOVANOVICH e MARIA 
RADOVANOVICH.deixa filho(s): 
MARCIO 50, MIRIAM 45, FABIO 
40, Falecido em: 06/07/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 07/07/2019. 

20.JOÃO LIMA DOS SANTOS 
com 88 anos , Era Viúvo(a) de 
EUNICE BORGES DOS SANTOS 
sendo filho(a) de BRAZ BEZERRA 
DOS SANTOS e ANA LOPES DE 
LIMA.deixa filho(s): ELIZABETH, 
JAIR, JANDI, JOÃO, NAIANA, Fa-
lecido em: 06/07/2019, Velado(a) 
no CREMAT. MUNICIPAL DE 
CAMPINAS SP, e sepultado(a) no 
CREMAT.MUNICIPAL DE CAMPI-
NAS aos 07/07/2019. 

21.FRANCISCA MARIA DA 
SILVA RICARDO com 86 anos 
, Era Viúvo(a) de PEDRO JOSE 
RICARDO sendo filho(a) de 
CLEMENTE MANOEL DA SILVA 
e LUZIA MARIA DA SILVA.deixa 
filho(s): NEUSAI 58, NEUSANI-
RA 56, NILVA 53,SAMUEL 51, 
ISAQUE 48,ELIZABETH 43,, 
Falecido em: 07/07/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/07/2019. 

22.LUIZA PAPINI SANDANIELI 
com 81 anos , Era Viúvo(a) de 
ANTONIO SANDANIELI NETO 
sendo filho(a) de CARLOS PAPI-
NI e ERCILIA RIBEIRO PAPINI.
deixa filho(s): LUIZ , EDVALDO, 
JOÃO, EDUARTE, MARCOS, 
JOSE ZIEL, LUCIANA ( MAIO-
RES)., Falecido em: 07/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 08/07/2019. 

23.MARCELO RICARDO 
HAYASHI com 52 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de SHI-
KEO HAYASHI e MARA LUCIA 
HAYASHI.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 

07/07/2019, Velado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 08/07/2019. 

24.LEILA LUCINDA CARDOSO 
com 36 anos , sendo filho(a) 
de OSVALDO CARDOSO DOS 
SANTOS e VALDIVINA LUCIN-
DA DE JESUS. Falecido em: 
07/07/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
09/07/2019. 

25.MIRIAM DE OLIVEIRA PE-
REIRA com 37 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de ANTONIO 
DINIZ PEREIRA e CRISELEIDE 
DIAS DE OLIVEIRA PEREIRA.
deixa filho(s): NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 08/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 09/07/2019. 

26.LOURDES DELEGA BAC-
CAS com 85 anos , Era Viúvo(a) 
de ANTONIO BACCAS sendo 
filho(a) de ORESTES DELEGA 
e IRMA WOLF.deixa filho(s): 
SONIA  66, NEUZA  64, Falecido 
em: 08/07/2019, Velado(a) no 

JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no CREMATORIO MU-
NICIPAL DE CAMPINAS aos 
09/07/2019. 

27.PATRICIA DOURADO 
COSTA com 46 anos , Era 
Divorciado(a) de MARCUS 
ALEXANDRE FINZI CORAT 
sendo filho(a) de FERNANDO 
ANTONIO GONÇALVES COS-
TA e VERA LUCIA DOURADO 
COSTA.deixa filho(s): RAFA-
EL, ISABELA (  MENORES ), 
Falecido em: 08/07/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 09/07/2019. 

28.LAUDENIR GIOVANELLI 
com 80 anos , Casado (a) 
com ALZIRA ROBIATI GIO-
VANELLI sendo filho(a) de 
SALVIO GIOVANELLI e LUIZA 
CASAGRANDE GIOVANELLI.
deixa filho(s): SANDRA 55, 
MARCOS 51, MAURICIO 51, 
Falecido em: 09/07/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 10/07/2019.

AZ0001 – Locação de 
salão comercial no centro 
c/42m2 valor R$800,00 
+IPTU Tratar (19) 97405-
1651 (WhatsApp) – CRE-
CI -74.914

 
Vendo TV PHILCO 32” 
Led Slim. Valor R$800,00 
á vista. Tratar c/ Plínio. F.: 
(19) 99358-4500
Vendo escrivaninha nova 
sem uso R$150,00. F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo Rack novo 2,0 
metro R$150,00.F.: (19) 
3875-4737 / (19) 99380-
5379
Vendo Mesa de 8 lugares 
2 metros de comprimento 
por 1 de largura. F.: (19) 
99292-6972
Vendo Guarda roupa em 
Bom estado cor: Marfim 4 
gavetas e 4 portas  Valor: 
R$190,00 F.: (19) 98143-4184

Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 
900. F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço ame-
ricano com colchão, jogo 
de lençol, mosquiteiro. R$ 
200.F.: (19)98125-2939
Vendo 30 Penas de pavão 
verde R$200,00 F.: (19) 
98174-5270
Vendo Maquina de cos-
tura Singer zig zag aceito 
cartão R$300,00 F.: (19) 
98174+E83-5270
Vende-se Dvds raros, se-
riados, desenhos, entre 
outros Fone: (19)99193-
2917 WhatasApp
Vende-se Bacia de banhei-
ro branca para por caixa 
R$20,00 Fone: (19)99193-
2917 WhatasApp
Vende-se uma camera 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 polegadas 
semi nova F.: (19) 3935-
1633
Vendo Teclado Cassio 
novo na caixa F.:(19) 
3935-1633
Vendo 10 metros de cor-
rimao de aluminio p/ es-
cada F.: (19) 3935-1633
Vendo 2 porta p/banheiro 
F.: (19) 3935-1633
Vendo Cabine Acústi-
ca- Seminova. Tamanho 
1 x 1 x 2.1  Mts. Ideal 
para exames audiomé-
tricos , locução ou para 
tocar instrumentos mu-
sicais de sopro. Tratar  
pelo WhatsApp  F.: (19) 
98359-3991

 
Vende-se Idea - 1.8 Ad-
venture Ano: 2015 Cor: 
Branco Km: 37.700 Único 
dono. Falar com Zeca Cel: 
(19) 99889-8368 WhatsApp
Vende-se S10 - C.D. 2013 
por R$58.000,00 F.: (19) 
99173-7509
Vendo Fusca - Ano: 95 
modelo:95 F.: (19) 99891-
8994

 
Ofereço-me como conser-
tos de maquina de costura 
industrial (Máquina reta duas 
agulhas, travete, galoneira e 
interlock) F.: (19) 99212-1731 

Ofereço-me para instala-
ção, manutenção, revisão 
preventida e corretiva de 
alarmes, cameras cftv, 
cerca eletrica, porteiro e 
video porteiro entre ou-
tros. Preços promocio-
nais Indaiatuba e região. 
Faça um orçamento sem 
compromisso  Fone: (19) 
99193-2917 WhatsApp
Ofereço-me como pedrei-
ro encanador, reformas 
em gerais e pequenos re-
paros na construção civil.
Tratar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para pres-
tar serviços de pedreiro, 
encanador, jardineiro e 
eletricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista 
e passadeira Contato Va-
nia. F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
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