
O governador João 
Doria sancionou no último 
sábado (13), Projeto de Lei 
que proíbe o fornecimento 
de canudos confecciona-
dos em material plástico 
no Estado de São Paulo. 
A proposta é de autoria do 
deputado Rogério Noguei-
ra (DEM) e veda a distri-
buição destes materiais em 
hotéis, bares, restaurantes, 
padarias, clubes, entre 
outros. Confira todos os 
detalhes do projeto.  

Única estreia da semana 
no Topázio Cinemas, o 
live-action do clássico 
O Rei Leão é um 
espetáculo visual, mas
não tem o mesmo 
encanto da animação
 lançada em 1994. 
Confira a nossa 
análise
do filme. 
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Canudos de 
plástico são 
proibidos em 
todo Estado 

O Rei está de volta 
ao Topázio Cinemas 

PROJETO ADAPTAÇÃO

Comissão analisará atividade ambulante

Fernando & Sorocaba gravam DVD na cidade

Comgás expande 
rede de gás 
natural em 190 
quilômetros

Importante 
avenida
ganhará ampla 
revitalização

Violência 
doméstica 
tem aumento 
nas prisões 
em flagrante
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Órgão foi criado por meio de decreto municipal e será composto por dez titulares e suplentes

A dupla anunciou em 
coletiva de imprensa na 
última terça-feira, dia 16, 
que gravará seu novo tra-
balho, intitulado Isso é 
Churrasco, no recinto da 
Faici (Feira Agropecuária, 
Industrial e Comercial de 
Indaiatuba). Os sertanejos 
se apresentam no último 
dia da festa, em 10 de 
agosto, com a turnê O Cha-
mado da Floresta, e no dia 
seguinte gravam seu novo 
show, com músicas inédi-
tas e algumas regravações. 
A dupla também é atração 
do 14º Troféu Frutos de 
Indaiá, do Grupo Mais 
Expressão, que acontece 
em novembro. Confira 
todos os detalhes em www.
maisexpressao.com.br 

Os proprietários da Inda-Fire, Wellington e Mayra 
Canesin, participaram entre os dias 8 a 12 de julho do 
curso de especialização de resposta a emergência com 
materiais perigosos e armas de destruição massiva no 
estado do Texas nos Estados Unidos. Entre os partici-
pantes estavam diversos integrantes da área de segurança 
e combate a incêndio e emergências de toda a América 
Latina. O objetivo é buscar conhecimento no que há de 
mais moderno na área. Confira os detalhes. 

Inda-Fire participa
de curso no Texas

ESPECIALIZAÇÃO
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Editorial
Pensando no amanhã

Artigo

Conforme divulgado nesta edição do Mais Ex-
pressão, o governador João Doria sancionou no 
último sábado (13), Projeto de Lei que proíbe o 
fornecimento de canudos confeccionados em ma-
terial plástico no Estado de São Paulo. O PL é de 
autoria do deputado Rogério Nogueira (DEM) e 
veda a distribuição destes materiais em hotéis, ba-
res, restaurantes, padarias, clubes, entre outros.

Ninguém irá ignorar a importância do pro-
jeto para o meio ambiente, mas é óbvio que se 
trata única e exclusivamente de um pequeno 
avanço nas ações voltadas ao meio ambiente, 
ainda mais no Estado de São Paulo, uma das 
maiores engrenagens da economia brasileira. 

Se a campanha pelo fim dos canudos plásticos 
realmente surgiu de uma mobilização nas redes 
sociais, precisamos então identificar quando e 
como, para que propostas como esta se tornem 
cada vez mais frequentes. Indo além, é importante 
que estes projetos sejam unificados em uma polí-
tica ambiental mais ampla, que elimine de vez o 
uso de plásticos de uso único, por exemplo, algo 
que já vem sendo debatido em outros Estados. 

Enquanto isso, a palavra de ordem deve ser 
conscientização. Mas como trabalhar esta ne-
cessidade em uma sociedade cada vez mais en-
volvida apenas com seus interesses pessoais? 
Oras, se a resposta não se encontra no presente, 
cabe aos líderes de hoje voltarem seus olhos ao 
futuro, para as novas gerações que se espelham 
no exemplo de seus pais. Nunca é tarde para se 
aprender que aquilo que fazemos hoje ecoa no 
amanhã de maneira bastante efetiva. A pergunta 
que fica, apesar de ser antiga, ainda é muito atual: 
que mundo você quer deixar para seus filhos? 

Educação se prepara para acabar 
com trâmites e processos em papel

Notas fiscais dos pedágios 
podem ser obtidas pela internet

A Secretaria da Educação do Esta-
do de São Paulo vai eliminar todos 
os trâmites de documentos e im-
pressões de papéis a partir de 5 de 
agosto. A iniciativa é pioneira entre 
as pastas do Governo e faz parte 
do Programa SP Sem Papel, que 
tem como objetivo desburocratizar 
e melhorar a gestão pública estadual. 
O sistema digital de gestão processual 
entrará no ar em agosto.

Quem utiliza as rodovias paulistas e 
quiser obter a nota fiscal da compro-
vação de pagamento de pedágio pode 

requerer pela internet o documen-
to. O serviço é oferecido por todas 
as concessionárias que operam no 
Estado de São Paulo e também 

pelas concessionárias federais e 
de outros Estados. A emissão do 

documento fiscal estará disponível até 
sete dias após o pagamento do pedágio.
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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 terceira pessoa interceda na solução de um conflito que uma vez coloca no judi-
ciário 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 de 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 que às vezes está acabando com saúde do cidadão.

 Neste trabalho quero dar ênfase, que mesmo num procedimento como uma CONCILIAÇÃO 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 Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC, Pós Graduando Direito 
do Consumidor na Faculdade Damásio Educacional com escritório profissional na Rua das Orquídeas  n.767, -sala 
707- Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de contato (19)3115-3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

CURSO DE ORATÓRIA

O medo de falar em público é muito mais comum do que se possa imaginar. De acordo com pesquisas cerca de 41% das pessoas 
entrevistadas admitiram medo em se apresentar diante de uma platéia. Para se ter uma ideia, ainda de acordo com a pesquisa, o 
medo de falar em público ficou a frente do medo de enfrentar problemas financeiros, doenças e a morte!

Com o Curso de Oratória da Factor Humano, você vai aprender a falar em  público e para o público. Durante o curso, você 
trabalhará pontos como:

 
 • Controlar seu nervosismo;
 • Técnicas para uma apresentação arrasadora;
 • O grande segredo dos oradores de sucesso;
 • Você no comando;
 • E muito mais!
 O curso é estruturado da seguinte maneira:
 
 • Apresentação do Curso
 • Fundamentos Essenciais Sobre Oratória e Comunicação;
 • O Poder das Histórias;
 • Influência da Comunicação Verbal e Não Verbal;
 • Como se preparar para a Apresentação;
 • Apresentações de alto impacto;
 • Estratégias indispensáveis e como improvisar;
 • Quebrando o gelo;
 • Conclusão do Curso.
 

Vagas Limitadas!
Carga Horária: 8 horas  Programação: 20/7 ( 8h-17h)         

Local: Indaiatuba-SP  Informações: contato@factorhumano.com.br

A CONCILIAÇÃO E A SUA IMPORTANCIA NA VIDA DO CIDADÃO 
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Comissão analisará atividade ambulante
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Por meio do De-
creto 13.178, de 
11 de julho de 

2019, o prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) institui 
a Comissão Permanente 
de Análise de Atividade 
Ambulante para, em 
termos gerais, proceder 
a análise prévia dos pe-
didos administrativos 
referentes ao exercício 
da atividade ambulante. 
A novidade foi publica-
da na Imprensa Oficial 
do Município da última 
terça-feira (16). 

Para suas conside-
rações, o decreto con-
sidera o disposto na lei 
4.289, de 26 de dezem-
bro de 2002, e na lei 
3.638, de 7 de janeiro de 
1999, e suas alterações. 
A primeira regulamenta 
o comércio ambulante 
em Indaiatuba e fixa as 
taxas sujeitas àqueles 
que exercem a atividade. 
A segunda, regulariza a 
instalação de trailers no 
município. As duas são 
assinadas pelo ex-pre-
feito Reinaldo Nogueira. 

Em seu artigo 1º, o 
Decreto institui a Co-
missão Permanente de 

Análise de Atividade 
Ambulante, órgão co-
legiado no âmbito da 
Secretaria Municipal de 
Relações Institucionais 
e Comunicação (RIC), 
a quem competirá proce-
der a análise prévia dos 
pedidos administrativos 
referentes ao exercício 
da atividade ambulante, 
com a missão de subsi-
diar a deliberação dos 
órgãos competentes pela 
licença de funcionamen-
to e instalação. 

Caberá também à se-
cretaria propor a elabo-
ração de normas comple-
mentares ou a alteração 
da legislação municipal 
sobre o exercício da ativi-
dade ambulante no muni-
cípio. A comissão é cons-
tituída por dez membros 
titulares e seus respecti-
vos suplentes (confira ao 
lado), que deverão esco-
lher entre si um presidente 
e um secretário.   

Fiscalização
O decreto aponta ainda 

que caberá ao Departa-
mento de Fiscalização 
da RIC oferecer suporte 
administrativo às ativi-
dades da comissão, bem 
como a realização dos 

procedimentos necessá-
rios à consecução dos seus 
objetivos, em especial a 
tramitação de processos, a 
expedição de notificações 
e outros atos fiscalizató-

rios pertinentes.
Graziela Milani, se-

cretária municipal de 
Relações Institucionais e 
Comunicação, comentou 
a importância da comis-

são. “É importante ter 
uma análise criteriosa da 
atividade ambulante no 
município. Isso porque 
é necessário permitir 
aos empreendedores que 

possam desempenhar 
com segurança e legi-
timidade suas funções 
e por outro lado, que 
estejam amparadas le-
galmente tanto quanto 
organizadas e estrutura-
das, seja para garantia da 
prestação eficiente dos 
serviços quanto para o 
atendimento adequado 
e eficiente aos clientes”, 
prossegue. “A comissão 
composta por membros 
de dez secretarias mu-
nicipais carrega uma 
pluralidade de conheci-
mentos para essas aná-
lises, sempre prezando 
pelo incentivo ao em-
preendedorismo e pelo 
desempenho organizado 
da atividade”.

CONTRATAMOS 
 

DESIGNER DE INTERIORES OU 
ARQUITETO(A) RECÉM FORMADO(A) 
COM CONHECIMENTO EM AUTOCAD 

E SKETCHUP. 
 

CURRICULUNS PARA: 
 recrutamento.indaia@terra.com.br

Relações Institucio-
nais e Comunicação 
Murilo Von Ah de 
Castro (titular) 
Valdir Antunes de 
Souza (suplente)
Sec. da Fazenda 
Marcos Paulo de Oli-
veira (titular) 
Daiane Rosa da Silva 
(suplente)
Sec. da Saúde 
Marcos Paulo Luques 
(titular) 

TITULARES E SUPLENTES
Jocemara Gonçalves 
Alves (suplente)
Sec. de Governo 
José Arildo Miguel da 
Silva (titular) 
Silvio Domingues (su-
plente)
Sec. de Segurança 
Pública 
Reginaldo Martins Leite 
(titular) 
Daniel Sadocco 
(suplente)

Sec. de Obras e Vias 
Públicas 
Cristian Robert Barbosa 
da Silva (titular) 
Yuri Akich Rosa da Sil-
va Fermino (suplente)
Sec. de Planejamento 
Urbano e Engenharia 
Renato Sandrini (titular) 
Paulo Henrique Cardoso 
(suplente)
Sec. de Assistência 
Social 
Maria Cristina Coelho 

Dias (titular) 
Viviane Roberta Bar-
nabé (suplente)
Sec. dos Negócios 
Jurídicos 
Dr. Cleber Gomes da 
Costa (titular) 
Patrícia Watanabe 
Melli (suplente)
Sec. de Administração 
Deusdet Rodrigues 
Costa (titular) 
José Carlos Melli 
Filho (suplente)

Caberá à Comissão proceder análise prévia dos pedidos administrativos ao exercício da atividade
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O g o v e r n a d o r 
João Doria san-
cionou no últi-

mo sábado (13), Projeto 
de Lei que proíbe o 
fornecimento de canu-
dos confeccionados em 
material  plást ico no 
Estado de São Paulo. 
O PL é de autoria do 
deputado Rogério No-
gueira (DEM) e veda a 
distribuição destes ma-
teriais em hotéis, bares, 
restaurantes, padarias, 
clubes, entre outros.

A nova lei determi-
na que nestes estabe-
lecimentos os canudos 
utilizados sejam con-
feccionados em papel 
reciclado, material co-
mestível ou biodegra-
dável. Em caso de des-
cumprimento, o local 
poderá ser multado em 
20 a 200 UFESPs (uni-
dade fiscal utilizada 
como base para tributos 

Estado proíbe uso de canudos plásticos
Fiscalização ainda será regulamentada pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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estaduais, municipais e 
contratos fechados com 
empresas privadas) , 
que atualmente corres-
ponde a R$ 26,53. 

A fiscalização será 
definida por meio da 
regulamentação e os va-
lores arrecadados com 
as multas destinados a 

programas ambientais.
“Eu fico muito feliz 

por este tema estar em 
debate na sociedade. 
Isto demonstra a cons-
cientização da popu-
lação e nos motiva a 
buscar alternativas para 
aprimorar os processos 
de reciclagem e desti-

nação dos resíduos só-
lidos. O objetivo desta 
lei não é punir, mas 
sensibilizar as pessoas 
acerca da responsa-
bilidade com o meio 
ambiente”, comenta o 
secretário de Infraestru-
tura e Meio Ambiente, 
Marcos Penido.

A justificativa do 
PL demonstra que se 
cada brasileiro usar um 
canudo por dia, em um 
ano serão consumidos 
75 bilhões de unidades. 
Também discorre sobre 
a morte de animais pro-
vocada pela ingestão de 
plástico, a tendência de 
países desenvolvidos 
buscarem alternativas 
sustentáveis, além da 
oportunidade de esca-
lar e reduzir custos na 
confecção de canudos 
de aço ou metal.

Conscientização
J u e l i  G o m e s  d e 

Lima, proprietário do 
restaurante árabe Es-
fihas & Cia, falou com 
o Mais Expressão sobre 
o projeto de lei, que 
ainda aguarda regula-
mentação. “Entendo que 
a conscientização soa 
muito mais importan-
te do que a proibição. 
Proibir é pesado e inva-
sivo demais para todo 

mundo”, destaca. “Se 
fossem criadas políticas 
públicas para incentivar 
a reciclagem e a coleta 
seletiva, teríamos muito 
mais resultado”. 

O empresário apro-
veita para fazer um ques-
tionamento. “A pauta é 
o canudo plástico, mas 
como ficam as garrafas 
pet, feitas de plástico? O 
que polui mais? Se você 
for no Rio Tietê, aqui na 
cidade vizinha de Salto, 
vai ter uma ideia bem 
clara do que estou fa-
lando”, ressalta. “Tudo é 
válido e necessário para 
mudar essa política am-
biental que, na verdade, 
nunca tivemos. Só que o 
caminho é a conscienti-
zação”, prossegue. “Sou 
a favor do meio ambiente 
e de toda resolução que 
melhore o planeta para 
os nossos netos, lá na 
frente. Mas acho que o 
caminho é conscientizar 
a população e também os 
comerciantes, é claro”.

Se cada brasieiro usar um canudo por dia, em um ano serão consumidos 75 bilhões de unidades
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Projeto é aumentar distribuição em 190 quilômetros e ampliar fornecimento de gás natural encanado
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A Comgás está ex-
pandindo a rede 
de gás natural 

encanado em Indaiatu-
ba. A distribuidora está 
na região desde 2004 e 
atende hoje indústrias e 
comércios no município, 
por meio de uma rede 
de cerca de 43 quilôme-
tros. A ideia do projeto é 
expandir a rede em 190 
quilômetros e ampliar 
o fornecimento do gás 
natural encanado para 
residências na região. 

Segundo a assessoria 
da empresa, os processos 
de construção e amplia-
ção da rede da Comgás 
contam com métodos 
não destrutivos para a 
implantação da tubulação 
subterrânea de gás natu-
ral encanado. Dessa for-
ma, não há necessidade 
de abrir grandes buracos 
em toda a extensão das 
ruas por onde passará a 
rede. Ao contrário, são 
abertas pequenas valas 
por onde passam as fer-
ramentas de perfuração 

Comgás expande rede no município

para a instalação da tubu-
lação, preferencialmente 
com o menor impacto 
possível ao cotidiano.

A cada etapa, as va-
las abertas são fechadas 
provisoriamente en-
quanto o trabalho não é 
concluído, com o obje-
tivo de não prejudicar o 
fluxo de pedestres e veí-
culos. Após a conclusão 
do serviço, é realizada a 

recomposição definitiva 
dentro do padrão da cal-
çada ou via preexistente. 

Para que a popula-
ção local esteja ciente 
de todas as etapas do 
processo, o início das 
obras é comunicado aos 
residentes e comercian-
tes locais por meio de 
folhetos entregues com 
antecedência ao início 
dos trabalhos. Caso haja 

a necessidade de realiza-
ção de serviços em frente 
a acessos de residências 
e/ou comércios, as equi-
pes da Comgás conver-
sam com os moradores e/
ou comerciantes sobre o 
trabalho a ser realizado, 
garantindo o acesso livre 
às casas e/ou estabele-
cimentos comerciais, 
por meio de pavimento 
provisório, se necessário.

DIVULGAÇÃO

Uso de gás natural encanado é realidade no Brasil e no mundo e pode ser aplicado em residências, comércios e indústrias

Gás Natural 
O uso do gás natural 

encanado já é uma rea-
lidade hoje no Brasil e 
no mundo e são diver-
sas as aplicações para 
residências, comércios 
e indústrias, incluindo 
fogão, fritadeira a gás, 
piso aquecido, lareira, 
tocheiro, aquecimento de 
piscina, climatização de 
ambientes, secadora de 

roupas, além da geração 
de energia com uso de 
geradores a gás. 

A utilização desse in-
sumo energético propor-
ciona inúmeros benefí-
cios, como fornecimento 
contínuo e ininterrupto; 
mais segurança - por 
ser mais leve que o ar, 
o gás natural dissipa-se 
com mais facilidade em 
caso de vazamento e 
não requer estocagem; 
pagamento de acordo 
com o consumo; além de 
melhoria da mobilidade 
urbana, por dispensar o 
uso de caminhões para 
entrega, e do meio am-
biente, por emitir menos 
poluentes na atmosfera.

A Comgás possui 
mais de 1.9 milhão de 
clientes em sua área de 
concessão, que contem-
pla a Região Metropolita-
na de São Paulo, a Região 
Administrativa de Cam-
pinas, a Baixada Santista 
e o Vale do Paraíba, e 
segue trabalhando para 
ampliar a rede de abas-
tecimento nesta região. 
Para saber mais, acesse 
www.comgas.com.br. 
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Obra visa melhorar a fluidez no trânsito na Alameda Estanislau do Amaral
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A o b r a  d e  r e -
qual i f icação 
da  Alameda 

Coronel Antônio Es-
tanislau do Amaral, 
em Itaici ,  já come-
çou e visa atender a 
um pedido antigo dos 
moradores da região 
para melhorar a fluidez 
do trânsito no local e 
também oferecer mais 
segurança e acessi-
bilidade aos usuários 
da via.

C o m  u m  i n -
v e s t i m e n t o  d e  R $ 
8.442.113,02 e pre-
visão de conclusão 
em 18 meses,  a re-
qualificação atingirá 
2,1 quilômetros que 
ganhará quatro faixas 
de rolamento em toda 
a sua extensão, além 
de envolver 27 mil 
m² de asfalto novo e 
de recapeamento; 4 
mil metros lineares 
de calçadas e mais um 
quilômetro de novas 
galerias de águas plu-
viais. “A revitaliza-
ção da Estanislau do 
Amaral está no meu 
Plano de Governo e já 
estávamos projetando 
a um bom tempo, bus-
cando formas de trazer 
melhorias sem cau-
sar muito impacto aos 
proprietários de imó-
veis do trecho. Como 
a região cresceu muito 
nos últimos anos, a 
alameda, que é o prin-
cipal acesso a Itaici, já 
não comporta mais o 
fluxo de veículos que 
recebe diariamente, o 
que acaba travando o 
trânsito em alguns tre-
chos, principalmente 
em horários de pico”, 
justificou o prefeito 
de Indaiatuba, Nilson 
Gaspar  (MDB),  em 
entrevista exclusiva ao 
jornal Mais Expressão.

Pelo projeto da Se-
cretaria de Obras e 
Vias Públicas, as inter-
venções já começam 
na altura da rodovia 
SP-075 e se estendem 
até o trecho inicial da 

Importante avenida da cidade 
ganha ampla revitalização

rodovia José Boldrini, 
na altura da portaria do 
condomínio Colinas 
do Mosteiro de Itaici, 
que foi duplicado em 
2013. 

Ainda de acordo 
com o prefeito o lado 
direito, sentido cen-
tro-bairro, que será 
duplicado envolverá 
a construção de uma 
nova ponte de concreto 
sobre o rio Jundiaí, ao 
lado da ponte já exis-
tente. “A ponte terá 
duas faixas de rola-
mento no sentido cen-
tro-bairro, e a ponte 
metálica que existe no 
local vai ser retirada 
e realocada no Parque 
Ecológico”, explica.

N o  m o m e n t o ,  a 
CPFL trabalha na re-
alocação dos postes 
da rede primária de 
energia, eliminando a 
poluição visual acar-
retada pelo excesso 
de fiação, e o próximo 
passo será demolir os 
locais onde a dupli-
cação da avenida irá 
atingir. Também está 
no projeto da requa-
lificação da avenida, 
a construção de um 
canteiro, iluminação 
de LED, recapeamen-
to, guias e vagas de 
estacionamento. “Na 
frente do condomínio 
Mosteiro de Itaici será 

realizada uma refor-
mulação no trânsito 
para melhorar a flui-
dez, pois no horário de 
pico fico tudo travado, 
tanto para quem chega 
ao condomínio, quanto 
para quem vai sair”, 
pontua .  “Com isso 
quem for para os Vi-
deiras e Recanto terá o 
caminho livre, além de 
haver uns trechos para 
retorno”, completa.

Novidades
Uma das novida-

des do projeto está 

um novo sistema se-
mafórico, o semáfo-
ro  in te l igente ,  que 
s e r á  i n s t a l ado  na s 
proximidades da rua 
Su iça .   O  semáfo-
ro  que  já  funciona 
na confluência com 
a avenida Ezequiel 
Mantoanelli, será re-
modelado com novas 
faixas de conversão. 
“Esse semáforo foi 
i n s t a l ado  nas  p ro -
ximidades  da  nova 
rodoviária e também 
no  Di s t r i t o  Indus -
trial. É um sistema de 

laço no chão, então 
p a r a  q u e m  e s t i v e r 
na  avenida  o  s ina l 
estará sempre verde, 
porém na hora que 
algum carro vier da 
rua Suiça o semáfo-
ro fecha por alguns 
segundos”, explica. 

O  p r e f e i t o  t a m -
bém conta que a ci-
clovia não faz par-
te da requalificação 
da avenida de Itaici. 
“ I n f e l i z m e n t e  n ã o 
conseguiremos im-
plantar uma ciclovia 
na avenida, pois isso 

geraria mais demo-
l i ç õ e s  o  q u e  p o d e 
prejudicar o comér-
cio que existe por lá 
( A l a m e d a  C o r o n e l 
Antônio Estanis lau 
do Amaral)”.

Para garantir mais 
segurança aos pedes-
tres, serão instaladas 
t ravessias  elevadas 
em quatro pontos da 
alameda, e as calça-
das foram projetadas 
s e g u i n d o  t o d a s  a s 
normas de acessibi-
lidade. 

Plano de Governo
A requalif icação 

da Alameda Coronel 
Antônio Estanis lau 
do Amaral, em Itaici, 
faz parte do Plano de 
Governo.  “Na elei-
ção me comprometi 
com os  morado re s 
daquela região e es-
tudamos durante um 
ano e meio até sair o 
projeto que atendes-
se todos os quesitos 
que é dar fluidez ao 
t rânsi to ,  segurança 
tanto aos motoristas 
quanto aos pedestres 
e  t ambém ga ran t i r 
acessibilidade”, dis-
se  Gaspar .  “Agora 
es tamos  fazendo  o 
planejamento para os 
próximos dez anos”, 
finaliza. 

Revitalização terá um investimento de R$ 8.442.113,02 e previsão de conclusão em 18 meses

Uma nova ponte será construída, sentido centro-bairro, com duas faixas de rolamento
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Empresários de Indaiatuba receberão o troféu em noite de gala no Salão Social do Clube 9
Frutos de Indaiá é sinônimo de credibilidade 
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Troféu Frutos de 
Indaiá ocorre há 
14 anos e é consi-

derado o principal e melhor 
evento de premiação de 
Indaiatuba e região. A 14ª 
edição irá realizar a entrega 
do Troféu que simboli-
za o reconhecimento dos 
serviços prestados pelas 
empresas indicadas como 
a melhor em seu segmento.

Tradicional na cidade, 
o Troféu Frutos de Indaiá 
ganhou a confiança dos 
empresários locais devido 
a sua credibilidade nas 
pesquisas de satisfação 
realizadas com os indaia-
tubanos, realizada entre 
outubro e novembro do 
ano passado, quando foram 
ouvidas três mil pessoas.

Para Andréa Pinink, da 
Indalux, o sentimento do 
reconhecimento é de muita 
alegria. “Estamos ansiosos 
para a noite de premiação, 
pois temos apenas três 
anos de história”, disse. 
“Nos preocupamos muito 
com a opinião de nossos 

clientes, e é o retorno de 
um trabalho que está sendo 
bem feito. Essa visibili-
dade é muito importante, 
pois as pessoas adquirem 
mais confiança em adquirir 
nossos produtos”, enfatiza.

Outra empresa que foi 
destaque na pesquisa foi 
a Amira Web Systems. 
"Frutos é um evento muito 
importante na cidade e 
nos orgulhamos de estar 
participando e tendo um 
resultado muito positivo", 
disse Danilo Parisotto.

Assim como ocorre 
em todos os anos, a noite 
de gala será composta por 
um jantar a francesa e um 
show musical que irá fe-
char a noite de premiação 
com chave de ouro.

Para o presidente do 
Grupo Mais Expressão, 
Admilson Redecopa, os 
14 anos do Frutos de Indaiá 
devem ser muito comemo-
rado. “O Troféu Frutos de 
Indaiá está em sua 14ª edi-
ção e sempre procuramos 
aprimorar o evento para 
atender cada vez melhor 
os premiados e seus con-
vidados”, conta. “Esse ano, 
não diferente dos outros, 

iremos prezar pela quali-
dade do buffet, organização 
do evento e claro, o show 
musical que deve agradar 
a todos”, completa.

Show
Neste ano, o palco 

do Troféu Frutos de 
Indaiá irá trazer uma 

das melhores duplas 
sertanejas do Brasil: 
Fernando & Sorocaba, 
que também é apontada 
como um dos melhores 
shows da atualidade.

Em suas apresenta-
ções, a dupla mistura 
música, entretenimento 
e muita diversão em um 

Amira Web System - Danilo Parisotto e Milena Indalux Materiais Elétricos - Fábio e Andrea Pinink

show que já percorreu 
o país inteiro, além dos 
Estados Unidos, Europa 
e América Latina. Uma 
apresentação compos-
ta por um repertório 
autoral repleto de hits 
como Celebridade, É 
Tenso, Paga Pau, Bala 
de Prata, entre outras. 

Fernando & Soroca-
ba somam mais de 380 
milhões de visualizações 
no seu canal oficial no 
YouTube e mais de 245 
vídeos lançados. A dupla 
está presente em mais de 
um milhão de playlists no 
Spotify e mais 190.000 
fãs na plataforma digital.
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Centro Universitário Max Planck é o único reconhecido pelo MEC em Indaiatuba

UniMAX prossegue com Vestibular 
Continuado para 2º semestre de 2019

POR TATIANE DIAS
MARIA CAROLINE SANTOS

As provas aconte-
cem de segunda 
a sexta, às 10h e 

às 19h30 e aos sábados 
às 9h30, no campus I, na 
Avenida 9 de Dezembro, 
460, no Jardim Pedroso

De segunda a sexta-
-feira, às 10h e às 19h30 
e aos sábados, às 9h30, a 
UniMAX – Centro Uni-
versitário Max Planck 
de Indaiatuba realiza o 
Vestibular Continuado 
para os interessados em 
cursar já no 2º semestre 
de 2019.  As provas são 
realizadas no campus I, 
que fica na Avenida 9 de 
dezembro, 460, no Jardim 
Pedroso. Para se inscrever 
é só acessar o site www.
faculdademax.edu.br.

Durante o Vestibular de 
Inverno, a UniMAX ofe-
rece 20% de desconto na 
pontualidade (pagando até 
o 5º dia útil do mês) e mais 
30% de desconto na ma-
trícula para ingressantes, 
transferências e retornos. 
Já para aqueles que que-
rem realizar uma segunda 
graduação, a UniMAX 
concede 20% de desconto 

na pontualidade (pagando 
até o 5º dia útil do mês) 
e mais 30% de desconto 
durante todo o curso. Os 
descontos não contemplam 
os cursos de Medicina, 
Enfermagem, Educação 
Física e Gastronomia.

A UniMAX, único 
Centro Universitário de 
Indaiatuba reconhecido 
pelo MEC (Ministério da 
Educação) oferece mais 
de 20 opções de graduação 
nas áreas de Exatas, Hu-
manas e Saúde. Todos os 
cursos possuem no mínimo 
50% de aulas práticas des-
de o início, corpo docente 
altamente qualificado e in-
fraestrutura moderna, com 
salas de aulas e laboratórios 
equipados de acordo com 
as necessidades do merca-
do de trabalho. A institui-
ção também é reconhecida 
com nota máxima (5) pelo 
MEC em corpo docente, 
infraestrutura e Projeto Pe-
dagógico do Curso (PPC).

No Centro Universitá-
rio Max Planck, o aluno 
aprende com o novo mo-
delo de ensino: EDUCAR, 
que tem por finalidade 
atender as necessidades 
de ensino da atualidade, 

possui parceria com o Goo-
gle For Education, com 
objetivo de desenvolver 
uma educação baseada 
em um currículo integrado 
por competências e apren-
dizado por projetos que 
estão relacionados às reais 
necessidades do mercado.

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

A UniMAX possui ain-
da biblioteca de 800 metros 
quadrados e com mais de 
40 mil exemplares dispo-
níveis tanto para alunos 
como para comunidade 
local, além de um auditório 
moderno, equipado e com 
capacidade para aproxima-
damente 500 pessoas.

Dentre os mais de 30 
laboratórios, o destaque 
está no Fab Lab,  o primei-
ro da região com esse con-
ceito e que é aberto a todos 

os alunos da UniMAX e 
também à comunidade 
local. O Fab Lab faz parte 
de uma rede mundial de 
laboratórios públicos, que 
propiciam interatividade, 
criatividade, aprendizado 
e inovação acessíveis a 
todos os interessados em 
desenvolver e construir 
projetos e ideias.  Por meio 
de processos colaborativos 
de criação, compartilha-
mento do conhecimento 
e uso de ferramentas de 
fabricação digital, o Fab 
Lab traz aos estudantes e 
à sociedade a possibilida-
de de aprender, projetar 
e produzir diversos tipos 
de objetos e em diferentes 
escalas, com o uso da im-
pressora 3D, a cortadora a 
laser e a fresadora CNC.

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

O Centro Univer-
sitário oferece ainda o 
UNIEDUCA, programa 
estudantil, totalmente sem 
juros: o aluno paga 50% 
da mensalidade durante a 

graduação e o restante so-
mente após o término do 
curso. Já o Programa de 
Monitoria, oferece uma 
bolsa-auxílio ao aluno, ao 
mesmo tempo em que de-
senvolve suas habilidades 
para a carreira docente, 
nas funções de ensino, 
pesquisa e extensão, além 
da oportunidade de pré-
-capacitação profissional.

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

Unimax oferece mais de 20 
opções de graduação nas áreas 
de Exatas, Humanas e Saúde
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Curso de especialização de resposta a emergência com materiais perigosos e armas de destruição massiva reuniu participantes de toda a América Latina

Inda-Fire participa de especialização nos EUA
Wellington e Mayra Canesin foram ao Texas acompanhar novidades no combate a incêndio
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Os proprietários 
da Inda-Fire , 
Wellington Ca-

nesin e Mayra Canesin, 
participaram nos dias 8 
a 12 de julho do curso de 
especialização de respos-
ta a emergência com ma-
teriais perigosos e armas 
de destruição massiva 
no estado do Texas, nos 
Estados Unidos.

Entre os participan-
tes estavam diversos 
integrantes da área de 
segurança e combate 
a incêndio e emergên-
cias de toda a América 
Latina. A equipe da In-
da-Fire participa anual-
mente de treinamentos 
na área de emergência 
nos Estados Unidos.

O objetivo é buscar 
conhecimento no que há 
de mais moderno na área 
de combate a incêndio 
e emergências para re-
alizar o melhor atendi-
mento de seus clientes 

e parceiros, e ser uma 
empresa referência no 
mercado em produtos e 
serviços de prevenção e 
combate a incêndios.

Excelência
A empresa atua no 

mercado de equipa-
mentos para incêndio e 
emergência há 22 anos 
e conta com uma equipe 
de especialistas na área 
e profissionais do mais 
alto nível técnico em 
projetos, instalações de 

sistemas preventivos e 
de combate a incêndios 
de todos os níveis.

Sua missão é exe-
cutar serviços de se-
gurança contra incên-
dios de forma eficaz e 
transparente, atendendo 

FOTOS: JME

normas vigentes, pro-
movendo o desenvolvi-
mento contínuo de  seus 
colaboradores e clien-
tes, fidelizando seu re-
lacionamento através 
da qualidade, confiança 
e responsabilidade.

A Inda-Fire está lo-
calizada na Rua Emílio 
Lopes Cruz, 420, no 
Jardim Belo Horizonte. 
Entre em contato atra-
vés do site www.inda-
fire.com.br ou pelo te-
lefone (19) 3834-1741.
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Indaiatuba é bicampeã 
dos Jogos Regionais
Equipe terminou com 183 pontos na classificação geral
DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

A equipe de In-
daiatuba se tor-
nou bicampeã 

da 63º edição dos Jogos 
Regionais realizados na 
cidade de Americana. 
Indaiatuba ficou com 
183 pontos na classifi-
cação geral, dividindo 
o pódio com Americana 
com 178 pontos e Cam-
pinas com 162 pontos.

Ainda Indaiatuba ba-
teu o recorde de 2018 
conquistando 241 meda-
lhas, sendo: 145 ouros; 
64 pratas e 32 bronzes. 
Indaiatuba participou 
com 420 pessoas sendo 
380 atletas, 25 técnicos 
e mais 15 da delegação.

O prefeito de Indaia-
tuba, Nilson Gaspar, pa-
rabenizou as equipes e o 
trabalho da Secretaria de 
Esportes. “Pelo segundo 
ano consecutivo nossa 
cidade venceu os Jogos 
Regionais graças ao es-
forço de toda Secretaria e 
principalmente dos nossos 
atletas. Investir em esporte 
traz mais qualidade de 
vida, mais saúde e opor-
tunidades”, comenta.

O secretário da pasta, 
Marcos Antônio Moraes, 
comemora o feito. “Es-
tou muito feliz com esse 
resultado que mostra o 
nosso trabalho em equipe, 
pois nossa gestão é com-
partilhada e conta com o 
apoio de todos os funcio-
nários da Secretaria. O 
clima das competições foi 
ótimo e vimos o esforço 

em todas as modalidades. 
Em nome do coordenador 
do Departamento de Es-
porte Competitivo, Rafael 
de Oliveira e Silva, pa-
rabenizo todos por esse 
resultado”, diz Moraes.

O secretário comenta 
ainda o sentimento de se 
tornar bicampeão de uma 
das maiores competições 
de esportes da região. 
“Desde que assumi a Se-
cretaria, o prefeito Gas-
par deu total incentivo ao 
esporte na cidade e isso 
faz toda diferença para 
que possamos realizar 
um bom trabalho, apre-
sentando uma excelente 
estrutura para que todos 
os atletas possam se ca-
pacitar e realizar grandes 
provas, trazendo muitas 
medalhas e vitórias para 
nossa cidade. Busquei co-
nhecer a equipe primeiro, 
e decidimos manter to-
dos, fazendo pequenos 
ajustes, e agora estamos 

colhendo todos os frutos 
do nosso trabalho”.

A equipe manteve a 
base em relação à edição 
passada e promoveu um 
trabalho especial nos 
treinamentos de cada 
modalidade, visando esta 
edição dos Regionais.

“O segredo foi man-
ter a base e investir no 
competitivo. Tentamos 
melhorar e conseguimos 
manter o equilíbrio, como 
no karatê, que chegou em 
todas as finais tanto no 
masculino como no fe-
minino, conquistando 14 
medalhas de ouro e três de 
bronze. Na natação PCD 
temos sete atletas con-
vocados para a seleção 
brasileira que disputará 
o mundial e Jogos Parao-
límpicos”, afirma o coor-
denador Rafael Oliveira.

Nesta edição, Indaia-
tuba competiu com 22 
modalidades: Atletismo 
masculino e feminino; 

Atletismo PCD mascu-
lino; Basquete mascu-
lino; Bocha; Ciclismo 
masculino e feminino; 
Futebol masculino; Futsal 
masculino; Ginástica Ar-
tística masculino e femi-
nino; Ginástica Rítmica; 
Handebol masculino e 
feminino; Judô masculino 
e feminino; Karatê mas-
culino e feminino; Ma-
lha; Natação masculino e 
feminino; Natação PCD 
masculino e feminino; 
Natação Misto; Taekwon-
do masculino e feminino; 
Tênis masculino; Tênis de 
Mesa masculino e femini-
no; Voleibol masculino e 
feminino; Vôlei de Praia 
feminino e Xadrez mas-
culino e feminino.

O evento contou com a 
participação de 50 cidades: 
Aguaí, Águas de Prata, 
Águas de Lindóia, Am-
paro, Americana, Araras, 
Artur Nogueira, Atibaia, 
Bragança Paulista, Ca-

TABELÃO
Campeonato Amador Série Especial 
Rodada domingo, dia 21
Horários   Campo Times
11h00      Ponte  Sport Club Indaiatuba x Operário
11h00      Califórnia Camisa 10 x XV de Novembro
11h00      Belo HorizonteIndependente x Mastiga Samba
11h00      Cardeal União Agrícola Cardeal x Santa Cruz
13h30      Oliveira Atlético Oliveira x LBC
Campeonato Amador Série A1
Rodada domingo, dia 21
Horários    Campo Times 
9h00       Bandeirantes Bandeirantes x Três Estrelas 
11h00      Bandeirantes  Galaticos x Estrela Dourada
13h30      Bandeirantes  Jamel x Benfica
11h00      Oliveira Unidos de Indaiatuba x Cardeal
11h00      São Conrado Florence x Vale Verde
11h00      Parque Indaiá Noroeste x Manchester 
11h00      Osan  Paulistinha x Real Sporting
13h30      Califórnia  Desportivo Oliveira x Grêmio Elias Fausto 

Coordenador de Esportes Rafael Oliveira, prefeito Nilson Gaspar e secretário Marquinhos

DIVULGAÇÃO

conde, Campinas, Casa 
Branca, Conchal, Cor-
deirópolis, Cosmópolis, 
Elias Fausto Engenheiro 
Coelho, Espírito do Santo 
do Pinhal, Hortolândia, In-
daiatuba, Ipeúna, Iracemá-
polis, Itapira, Itatiba, Itobi, 
Jaguariúna, Joanópolis, 
Leme, Limeira, Mococa, 
Mogi Guaçu, Mogi Mi-
rim, Monte Alegre do Sul, 
Monte Mor, Morungaba, 
Nova Odessa, Paulínia, 
Pedreira, Rio Claro, Santa 
Bárbara d’Oeste, Santa 
Cruz das Palmeiras, Santa 
Gertrudes, São João da Boa 
Vista, São José do Rio Par-
do, Serra Negra, Socorro, 
Sumaré, Valinhos, Vargem 
Grande do Sul e Vinhedo.

Jogos Abertos
A equipe agora terá 

outro grande desafio: 
de 11 a 24 novembro 
acontece a edição dos 
Jogos Abertos na cidade 
de Marilia e Indaiatuba 
chega como o time a ser 
batido pelos adversários. 
O secretário fala sobre a 
preparação da equipe.

“A expectativa é a 
melhor possível, iremos 
com 28 times. Nos Jogos 

Regionais fomos com 34. 
Esse ano é pré-olímpico, 
então as equipes irão mui-
to mais fortes, mas iremos 
em busca da vitória”.

Indaiatuba vai defen-
der os títulos da natação 
e karatê, mas busca me-
dalhas em outras moda-
lidades. “Hoje, graças 
a Deus, Indaiatuba é 
conhecida no cenário 
do esporte nacional não 
apenas nessas modali-
dades, mas em outras 
também. Nosso objetivo 
é cada vez melhorar em 
todas as competições”, 
afirma Marquinhos.

O coordenador Rafael 
Oliveira explica como 
será a maratona de treina-
mentos visando os Jogos 
Abertos. “Trabalhamos 
com gestão comparti-
lhada, vamos fazer um 
sistema de micro treina-
mentos, visto que todos 
têm competições no se-
gundo semestre”, expli-
ca. “Iremos aumentar a 
rotina dos treinamentos 
visando os Jogos Aber-
tos e todos esses treina-
mentos e as atividades 
de preparação são in-
formadas ao secretário”.
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Foram dez partidas disputadas no último domingo e 45 gols marcados em quatro categorias
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Campeonato Atletas de Cristo conhece seus campeões
No último domingo 

(14) o Ginásio do XII 
de Junho foi palco das 
finais do Campeonato 
Atletas de Cristo 2019.

Na segunda divisão 
a final foi Bola de Neve 
e Assembleia de Deus 
do bairro Campo Boni-
to e fizeram uma parti-
da muito emocionante, 

Dez jogos fecha-
ram mais uma 
rodada do Cam-

peonato Maior Seguros 
do Clube 9 de Julho. Os 
finalistas das categorias 
Super Máster, Máster, 
Veterano e Adulto, so-
maram 45 gols.

Os resultados foram 
na categoria adulto Co-

AIFA

com grandes jogadas e 
oportunidades de gols.

A part ida foi  de-
cidida nos detalhes e 
no final a equipe de 
Bola de Neve soube 
aproveita e venceu por 
5x4 ficando com título 
da segunda divisão da 
competição.

Na primeira divisão 

a final ficou por conta 
de Leão Juda e Batista 
da Morada do Sol. A 
equipe do Leão Juda 
fez um grande jogo, 
não deixando o adver-
sário cresce na partida 
e com grandes jogadas 
a equipe venceu pelo 
placar de 6 a 3, ficando 
com o título.

Adulto
11h15 Eletroluz/Auto Elé-
trica Paraty x Faculdade 
Anhanguera
Campo 2   
Veterano               
7h45 M. Rocha Brasil x 
Quality Vidros
8h55 Vizzent Calçados x 
Colégio Objetivo
10h05 Global Vidraçaria x 

légio Objetivo 7 x 2 JR 
Celulares, na veterano 
Colégio Objetivo 2 x 
1 Chef Stock, Limpa 
Mais 4 x 1 Embalimp 
e Visual Formaturas 2 
x 3 M. Rocha Brasil, na 
categoria máster Ópti-
cas Carol 4 x 3 Master-
consig, Tecnosemillas 
1 x 2 San Siro Marmo-
raria e Elsys/Real Forte 
2 x 2 Balila e fechado 
com a Super Máster, 

com os seguintes resul-
tados Jacitara 2 x 2 LG 
Vacker/Ases Material 
Esportivo, Kapalú – 
Posto Tremendao 0 x 3 
Colégio Anglo Indaia-
tuba e Hot Flowers 1 x 
3 D. D. Max.

As próximas partidas 
do campeonato aconte-
cem no domingo, 21, 
com jogos das catego-
rias Adulto, Veterano, 
Máster e Super Máster.

Próximos Jogos
Domingo (21/07)
Campo 1
Super Máster
7h45 Pai & Filhos/El-
mar Veículos x Colégio 
Meta
8h55 Colégio Anglo In-
daiatuba x Hot Flowers
10h05 Jacitara x Kapalú 
– Posto Tremendao

Campeonato Maior Seguros do Clube 9 de Julho
Visual Formaturas
11h15 Embalimp x Che-
fStock
Campo 3
Máster
8h55 Tecnosemillas x 
Masterconsig
10h05 Balila x GTA 
Serviços & Seguranças
11h15 Faculdade Anhan-
guera x Maior Seguros

Equipe do Bola de Neve foi grande campeão da segunda divisão

DIVULGAÇÃO



Secretaria de Segurança Pública de Indaiatuba divulga resultados dos atendimentos realizados pela Guarda Civil

Violência doméstica tem aumento  
de 500% em prisões em flagrante
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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De acordo com os 
dados coletados e 
triados pelo Setor 

de Desenvolvimento e Es-
tatística da Guarda Civil, no 
primeiro semestre de 2019, 
foram realizadas 30 prisões 
em flagrante por violência 
doméstica. O que represen-
ta um aumento de 500% 
em relação a 2018, quando 
foram efetivadas 6 prisões 
pelo mesmo motivo. Neste 
ano, 109 mulheres pediram 
auxílio à Corporação e no 
mesmo período em 2018, 
foram 88 mulheres. Com 
estes dados foi registra-
do uma efetividade 75% 
maior entre os períodos, 
já que em 2019 foram 3,6 
atendimentos para cada 

prisão em flagrante e em 
2018 foi computado 14,1 
atendimentos para cada 
prisão em flagrante.

Para o secretário interi-
no de Segurança Pública, 
Sandro Bezerra Lima, o 
aumento das prisões em 
flagrante por violência do-
méstica é justificado por 
uma série de fatores. “Com 
a ampla divulgação da Lei 
Maria da Penha e com o 
apoio oferecido às vítimas 
pelo programa municipal 
“Caminho das Rosas”, as 
mulheres se sentem mais 
seguras e tendem a denun-
ciar mais as agressões sofri-
das. A prisão em flagrante 
depende de uma série de 
circunstâncias analisadas 
pelo delegado que atende 
a ocorrência, como por 
exemplo, de como foi feita 

CRIME
Churrasco termina em 
ocorrência no sábado

No último sábado 
(13), a Guarda Civil foi 
acionada para atender a 
uma ocorrência de vio-
lência doméstica.

Segundo a vítima 
todos estavam em um 
churrasco e em um deter-
minado momento ela e 
seu companheiro vieram 
a se desentender.

O homem desferiu 
um tapa em seu rosto, 
ação que levou os de-
mais participantes da 

festa a irem para cima 
do homem.

Ele evadiu-se do lo-
cal e voltou algum tempo 
depois, armado de facão, 
e ameaçando todos.

Os participantes da 
festa o dominaram, tira-
ram o facão de suas mãos 
e acionaram a guarda 
civil, que conduziu to-
dos até a delegacia de 
polícia, onde o delegado 
tomou as medidas da 
polícia judiciária.

a agressão à vítima ou se 
houve risco de morte”, 
comenta Lima.

O número de pessoas 
presas em flagrante, de 
janeiro a junho de 2019 
pela Guarda Civil, teve 
um aumento de 11,8% 
se comparado ao mesmo 
período de 2018. Já as 
pessoas recapturadas, que 
eram procurados da justiça, 
aumentou 4,8%, foram 22 
recapturados em 2019, 
contra 21 em 2018.

O número de veículos 
localizados e recuperados 
pela Guarda Civil também 
fechou o semestre com um 
resultado positivo. Foram 
45 veículos recuperados 
em 2019, contra 36 em 
2018, o que representa um 
crescimento de 25%.

As operações de patru-

lhamento focado, ou seja, 
no qual a ronda é realizada 
em uma parte específica 
do setor, aumentou 19,3%. 
No patrulhamento de sa-
turação, quando duas ou 
mais viaturas atendem um 
setor, o crescimento foi de 
21,7%. Já as ligações aten-
didas no 153 foram conta-
bilizadas 43.718 chamadas, 
contra 25.155 no mesmo 
período do ano passado.

“O trabalho do Setor 
de Desenvolvimento e Es-
tatística da Guarda Civil 
é de extrema importân-
cia. Todos atendimentos 
realizados pela Guarda 
são registrados, mas para 
podermos usar estas in-
formações, é necessário 
que a vítima realize um 
Boletim de Ocorrência 
na Delegacia Central. 

FLAGRANTE
Polícia Civil fecha desmanche clandestino de carros

Na segunda-feira (15) 
a Polícia Civil de Cam-
pinas fechou um des-
manche clandestino de 
veículos em um barracão 
no distrito industrial. Um 
homem, dono de uma 

loja de autopeças, foi 
detido no local.

Segundo informações a 
loja já está sendo investiga-
da e o dono do estabeleci-
mento confirmou a compra 
mais barata de veículos 

VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA
Mulheres atendidas:
2019: 109
2018: 88
Prisões em flagrante:
2019: 30
2018: 6
Prisões em flagrante
2019: 170 
2018: 152
Pessoas recapturadas/
procuradas pela 
justiça
2019: 22

2018: 21
Veículos recuperados
2019: 45
2018: 36
Patrulhamento focado
2019: 2.950
2018: 2.472
Patrulhamento de 
saturação
2019: 545
2018: 448
Ligações atendidas 
pelo 153
2019: 43.718
2018: 25.155

Atendimentos Guarda Civil

O pessoal da estatística 
transforma estes dados 
em planilhas que são uti-
lizadas para traçar o plano 
de ação que a Corporação 
deve conduzir. Através 
destes relatórios é defini-

do como o operacional da 
Guarda será distribuído. 
Desta maneira conse-
guimos saber que, neste 
momento, o setor x pre-
cisa de mais atenção que 
o setor y”, conclui Lima.

que eram levados para o 
barracão. No local, foram 
encontrados carros ainda 
não desmontados e peças 
com registro de roubo.

O responsável foi en-
caminhado à Delegacia 

de Investigações Gerais 
(DIG) de Campinas e 
ficará preso por recepta-
ção e crime ambiental, já 
que o óleo dos veículos 
era descartado de forma 
irregular.

homem desferiu um tapa em seu rosto da mulher 

GUARDA CIVIL

GUARDA CIVIL
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Live-action não arrisca no roteiro e é verdadeiro espetáculo visual 

Adaptação de O Rei Leão
chega às telas do Topázio

Horóscopo de 18 a 25/07 
Por Alex Costa Guimarães
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Antes de  mais 
n a d a ,  c o m o 
classificar este 

O Rei Leão? Live-action 
ou animação digital? 
As técnicas utilizadas 
deixam esta dúvida no 
espectador, uma vez que 
não há captura de movi-
mento dos rostos e das 
ações dos atores, como 
aconteceu em Mogli: O 
Menino Lobo. Assim, 
resta saber se o longa 
terá o mesmo impacto 
no público, já que a ani-
mação, até hoje, man-
tém-se na memória e no 
coração de espectadores 
de todas as idades.

Para quem não se 
lembra, a animação de 
1994, dirigida por Rob 
Minkoff e Roger Allers 
e realizada por um time 
de animadores de se-
gunda linha (enquanto 
o time “classe A” traba-
lhava em Pocahontas), 
conta a saga de Simba, 
herdeiro do trono de 
seu pai, Mufasa, que é 
vítima da trama de seu 
maquiavélico tio Scar e 
se vê obrigado a abando-
nar seu reino e o trono. 

Agora, sob direção de 
Jon Favreau (Homem de 
Ferro e Mogli), e rotei-
ro de Jeff Nathanson, a 
trama traz poucas novi-
dades. O herdeiro de Mu-
fasa e Sarabi foge para a 
floresta, onde cresce sob 
os cuidados de Timão e 
Pumba, até que, já adulto, 
reencontra Nala e volta 
para retomar seu trono. 

Remake
Não há alterações re-

levantes na trama. Favre-
au faz um remake quadro 
a quadro, com pouquíssi-
mas inserções e uma ou 
outra exclusão, mas não 
se arrisca muito. A mis-
são do diretor era ingrata: 
ver seu trabalho visto 
com certo comodismo ou 
sofrer por ter “mudado a 
história original”? Enfim, 
este O Rei Leão não traz 
uma visão autêntica da 
obra e se propõe a ser 
realidade, função que 
cumpre muito bem. 

Aliás, o realismo é 
ponto alto da adaptação. 
Ver o espetáculo visual 
das savanas africanas, 
dos animais correndo 
em bando, dos insetos 
que servem de refeição 
para Timão e Pumba, do 
detalhe de cada animal e 
de cada ambiente, é sim-
plesmente magnífico. Por 
outro lado, cabe ao es-
pectador vencer alguma 
dificuldade em absorver 
a ideia de que aqueles 
animais realmente são 
capazes de falar. 

Na cabine em que as-

sistimos O Rei Leão, foi 
exibida a versão legen-
dada e podemos adiantar 
que a dublagem não está 
boa, falta sincronismo 
em alguns momentos e 
isso se deve, principal-
mente, pelo filme não 
ter sido realizado com 
captura de movimentos. 
É impossível recriar as 
expressões humanas nos 
animais, e em alguns 
momentos as bocas se 
abrem, mas o som parece 
ecoar, como se alguém 
estivesse narrando.

Musicais
Alguns números musi-

cais não podiam ser repe-
tidos da mesma maneira – 
animais pulando em cima 
uns dos outros não seria 
convincente - então a saí-
da foi colocar os animais 
correndo pelas paisagens, 
mais uma vez, algo que 
não funciona da mesma 
forma que na animação. O 
apelo nostálgico aos mais 
saudosistas está presente, 
mas falta uma pitada de 
magia, digamos assim. 

Com sua grande men-
sagem sobre o ciclo da 

Simba foge para a floresta e encontra refúgio nos divertidos Timão e Pumba, que se destacam no longa

Ao mesmo tempo que as descobertas sobre si mesmo e os 
prazeres pessoais somam em suas experiencias diárias o ariano 
também vai percebendo que sua maneira de se expressar precisa 
ser encerrada e reiniciada sob uma nova ótica. Um trabalho 
com sua familia ou com assuntos de seu passado pode ocorrer 

por estes dias.

O taurino  vivencia experiencias onde seus ganhos ou perdas financeiras, neste 
momento estão muito ligados a seu modo de comunicar-se 
com os outros. Precisa tomar cuidado para que suas emoções 
não influenciem suas palavras de forma a criar discussões que 
não trarão resultados positivos. Dificuldades com assuntos 
domésticos, familiares ou dentro de casa. Tenha paciencia. 

O geminiano estará envolvido com assuntos que refletem seus 
ganhos materiais relacionados com familiares ou irmãos. É 
importante saber se manter diplomático e só tomar decisões 
se seu coração e sua mente estiverem de comum acordo, caso 
contrário, não tome atitude. O risco de gerar conflitos será alto.

O canceriano foca agora em projetos para o futuro, em realizar 
projetos interessantes, que com certeza se realizarão mais 
a frente, no entanto, estará muito envolvido com assuntos 
familiares, tendo que tomar a frente em algumas situações. Ao 
mesmo tempo, a arte de saber expressar o que sente e de uma 
forma suave terá que ser desenvolvida.

O leonino diante de em seu inferno astral deve se cuidar para não se expor 
pois sua energia está em baixa,e no momento ainda pode agir 
de forma agressiva ou contundente. O momento pode trazer 
dificuldades com amizades, com alguns projetos pessoais, 
sua vida financeira também pode estar em baixa e se o nativo 
depender de alguma popularidade para uma situação qualquer, 

estas semanas podem ser estressantes.

O virginiano começa seu inferno astral e com ele a necessidade 
de recolhimento, além disso temos um mercúrio retrogrado, 
trazendo uma sensação mais forte de isolamento e de ter que 
repassar algumas emoções a limpo, como as de submissão e 
agressividade. Busque fazer meditação para melhorar a mente 
pois sentirá uma sensação de confusão mental.

O libriano vive momentos positivos onde solta seu esforço pessoal em seu 
ambiente de trabalho. O momento pede que aprenda a se doar, 
a diminuir o egoismo, mas caso não consiga ou fuja dessa 
tendencia, terá que enfrentar o desgaste dessa situação no seu 
corpo, podendo até enfrentar uma cirurgia. Suas dificuldades 
estarão relacionadas com o esforço de liberar seu poder pessoal 

no meio em que vive.

O escorpiano estará vivendo por um longo período uma grande 
reforma na sua mente, sua maneira de perceber a vida. Se seus 
pensamentos forem rígidos, se sua mente for engessada terá 
agora oportunidade para sair desses limites. Embora pareça 
doer, será de muita valia.

Os sagitarianos continuam em uma fase excelente onde vivem 
praticamente o despertar interior diariamente, sua intuição, seus 
contatos serão renovados, aliás os relacionamentos pessoais po-
dem atingir um novo nível ou ser encerrado, novas pessoas farão 
parte de sua vida e uma boa expansão mental estará ocorrendo.

O capricorniano estará lidando fortemente com pessoas, fatos, imagens, e 
situações que estão polarizadas, podendo sentir desconforto nos 
tratos sociais, e em seu relacionamento íntimo, pois desejará 
estabilidade e nenhuma mudança. No entanto a vida quer que 
sua aparência diatne dos fatos seja de outo modo de ser e assim, 
fatalmente terá que lidar com essas reformas. Aproveite para 
seguir o fluxo que estará empurrando para cima.

O aquariano continua o processo de reformar sua mente, agora 
de forma mais consciente. Seria muito importante para o nativo 
fazer uma constelação familiar, isso o ajudaria bastante a facilitar 
essas mudanças que estão ocorrendo em seu íntimo e conseguir 
o entendimento de onde estão as amarras de seu passado ou de 
sua familia que o impedem de ser feliz.

O pisciano precisa tomar cuidado com sua saúde e dificuldades 
com seus familiares. Sua comunicação pode causar conflito ou 
desentendimento em seus relacionamentos pessoais. Evite agir 
de forma impulsiva, pense antes e seja desapegado das ideias, 
dos objetos dos sentimentos, isso o levará a passar por esse 
momento de forma mais leve.

vida, Favreau faz ques-
tão de evidenciar alguns 
signos da história, desde 
a pata de Simba que se 
encaixa perfeitamente na 
pegada de seu pai Mufa-
sa, quando ainda é ape-
nas um jovem que tem 
muito a aprender, até o 
besouro que Simba tenta 
caçar e que depois é um 
dos tipos de insetos que 
ajudam a levar uma men-
sagem ao babuíno Rafiki. 
Além disso, o diretor usa 
meia hora a mais para 
tornar o terceiro ato do 
longa menos apressado 
que da animação.

Em resumo, O Rei 
Leão pode frustrar aque-
les que têm expectativas 
em ver algo mágico, algo 
que Favreau não quis 
– ou não conseguiu – 
destacar aqui. No tanto, 
trata-se de uma visão 
bastante realística, que 
cumpre seu propósito 
de nos transportar para 
a savana e para a Áfri-
ca, onde leões brigam 
pelo posto de rei e suas 
presas se curvam a eles. 
Ao final, é tudo fantasia. 
(Angelo Cordeiro)
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A Nova Loja Grenelle Gastropub

Fênix Pensionato

Mascotinhos Pets

Bar do Alemão - DELIVERY

Bicho Amigo

Adelaide Decorações

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

Casamento 
de Camila 
Pereira. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

Que tal um caldo delicioso com uma tacinha de vinho para 
deixar as noites de inverno mais quentes? Toda quinta o 
Grenelle Gastro Pub oferece as seguintes opções: caldo de 
mandioquinha com carne-seca e caldo verde R$16,90 cada. 
Acompanha torrada e parmesão. Endereço: Av. Conceicão, 250. 
Fone: (19) 3834-4802 / (19) 9 9924-2494. WhtasApp 

A linda Luna com a proprietária Gladis, para vacinação na Clínica 
Bicho Amigo O Mascotinhos Pets oferece banho e tosa com excelente preço. 

Porte pequeno banho e tosa higiênica R$30,00 e banho e tosa 
total R$40,00. De terça e quarta somente banho promocional 
R$25,00. O Oliveira vai buscar e levar seu pet na sua casa. Rua: 
Padre Bento Pacheco, 1518 F.: (19) 98321-3430 

No último domingo a Fênix Pensionato realizou uma 
maravilhosa festa Julina para todos os idosos, seus familiares 
e convidados. A chácara estava linda toda enfeitada e ao 
som de música ao vivo com Walter e Demétrios, os idosos se 
divertiram e dançaram. Foi uma tarde que encantou a todos. 
Parabéns Nilce e Neide! Na foto Elcio dos Santos com seu 
pai David dos Santos e sua esposa Miriam Marques

Agora você pode pedir a maravilhosa parmegiana no 
Delivery do Bar do Alemão Disk: (19) 3816-8600 ou (19) 
3816-8699. É uma tranquilidade!

A nova coleção 
Peônia acaba de 
chegar na A Nova 
Loja. Padronagens 
diferenciada, com 
muita pedraria e 
brilho, uma coleção 
de muito glamour 
com modelos 
deslumbrantes 
que encanta todas 
as noivas, venda 
e aluguel. Dê um 
pulinho na loja e 
confira de perto! R. 
Ademar, de Barros, 
1011 - Centro, 
Fone: (19) 3875-
1760 - Site: www.
anovaloja.com.br
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante
Ciao Amici!

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

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

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

CHEF RICARDO CLETO

Hoje trago a vocês a versão vega-
na de um doce muito saboroso e 
tradicional da Itália, a Panna Cot-
ta. Recebo aqui no hotel muitas 
pessoas veganas e vegetarianas, 
que comentam sobre a falta de 
opções de pratos para suas refei-
ções. Pensando nesses clientes 
em especial, trago a receita de 
Panna Cotta Vegana de Laranja e 
Calda de Amora.
Confira:

Ingredientes Panna Cotta:
• 2 xícaras (400g) de tofu soft
• Suco de 1 laranja
• Raspas de 1 laranja
• ¼ xícara de chá de açúcar ou 
agave
• Pitada de sal (opcional)
• 1 colher de chá de extrato de 
baunilha ou extrato de amên-
doas
• 1 colher de chá de ágar-ágar 
em pó
• 2 colheres de sopa de amido 
de milho

Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes 
no liquidificador, menos as ras-
pas de laranja e bata bem, até 
conseguir um creme bem liso e 
homogêneo. 
Unte com um fiozinho de óleo 
ou umedeça 3 ramekins de 
6cm. Pode ser qualquer outro 
recipiente que você queira, tam-
bém. Lembre-se que ele que 
dará o formato para a sobre-
mesa, então escolha um bem 
bonito!
Transfira a mistura para uma 
panela e leve para cozinhar. 
Assim que levantar a fervura e 
engrossar, abaixe o fogo e conte 
5 minutos cozinhando, mexen-
do sem parar. Se você não fizer 
este passo com atenção, a panna 
cotta não irá endurecer correta-
mente.
Adicione as raspas de laranja 
e misture bem. Rapidamente, 
transfira o creme para o ra-
mekins e deixe esfriar em tem-
peratura ambiente. Cubra com 
plástico filme e deixe na geladei-

ra por, pelo menos, 4h antes de 
servir (como toda sobremesa, 
o ideal é servir somente no dia 
seguinte).

Ingredientes Calda:
• ¼ xícara de chá de suco de la-
ranja ou água
• 300g de amora fresca ou con-
gelada
• 2 a 4 colheres de sopa de 
açúcar, se for necessário, caso 
a amora esteja muito ácida ou 
sem sabor
• Pitada de sal (opcional)
• Suco de ½ limão 

Modo de preparo:
Reserve as amoras mais bonitas 
para decorar. Coloque a amora 
com o suco ou água e 2 colheres 
de sopa de açúcar em uma pa-
nela. Assim que começar a fer-
ver, conte 5 minutos e desligue. 
Espere esfriar.
Coloque todos os ingredientes 
no liquidificador ou processa-
dor e pulse algumas vezes, até 
formar uma calda leve. Cuidado 
para não bater demais e ficar 
com espuma. Prove e, se neces-
sário, corrija a doçura.
Para uma calda mais delicada, 
coe. Caso você prefira a calda 
com textura, não é necessário 
coar. Coloque em cima da panna 
cotta, decore com as amoras re-
servadas e sirva em seguida.
A quantidade de ingredientes 
que indiquei é para render entre 
3 a 4 porções de Panna Cotta. 
Ela dura até 3 dias na geladeira. 

Dica: sirva a Panna Cotta Vega-
na no ramekin com a calda por 
cima!

Os irmãos Felipe e Gabriel da Indaia Pescados convidam 
a todos a conhecer as promoções dessa semana

Vanessa Siqueira e Domingos, Micropigmentação Avançada, 
recebem o Bolo da Madre, carinho do JME aos seus clientes

Família Mariano saboreando as deliciosas pizzas da 
Pizzaria  Torrelaguna. Vale a pena conhecer!

Tiago, Sergio, Isabela e Camila, familia reunida na Babbo 
Indaiatuba. Av. Presidente Vargas, 1540

Turma do Curso de Formação Profissional Analista de 
Recursos Humanos - Módulo 3 - Gestão de pessoas realizado 
na Muvers Space pela Factor Humano, com Joice Teixeira

Gabriele, filha de Michele Simone da AutoCheck, completou 
17 anos esta semana. Que Deus te abençoe sempre! 
Parabéns e muitas felicidades!

Edson da Di Casa Móveis com o cliente Eduardo

Karina e Neusa clientes da Jóia Produtos Naturais
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 ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO - ATENTO

EDILAINE, 
dia 18/07

RAFAELA, dia 02/07

MARIA, dia 03/07

PAULA, dia 06/07 

REGIANE, dia 14/07

ANTONIO, 
dia 16/07

ROBERT, dia 08/07

JOSÉ, dia 02/07

PAULO, dia 05/07

ADELSON, dia 06/07

JOSUE, dia 16/07

MERIANA, 
dia 18/07

JOSE ADELMO, dia 10/07

Passando na noite fria do dia 16/07 no The Cleaver 
para parabenisa-los pelo prêmio do melhor combo de 
sanduíche pelo Sabores da Terra.

É muito bom encontrar amigos que fizeram parte da 
nossa vida, a querida Juliana e seu lindo filho João Pedro. 
Ju, fiquei imensamente feliz em encontra-los, foi a alegria 
maior do meu domingo de muito trabalho. beijão!

Na noite do dia 13, aconteceu a Festiva Posse 
da Nova Presidente e Novo Conselho Diretor do 
Rotaract Club de Indaiatuba, muitas homenagens, na 
Transmissão de Posse, propriamente dita, o sainte, 
Guilherme Lopes Sanches passa o cargo a entrante 
Tahis Regina Chavez Linder. 

Cristina Botta curtindo 
o Kombi na Calçada 
especial Festa Julipa que 
reuniu parceiros da cidade 
como: Brendan’s Café, 
Japan Ink, Armazém do 
Bonet e Tchê Churras 
e até touro mecânico 
para os apaixonados por 
cerveja artesanal.

Janielly Alencar - The Hops Tap House além de oferecer 
15 torneiras de cervejas artesanais e um cardápio 
incrível. Sempre tem grandes atrações de diversos 
estilos, principalmente aos apaixonados por Rock, 
pop, jazz e Blues onde reúne muita gente bonita como 
Janielly Alencar e sua amiga.

O Kombi na Calçada também teve a participação do 
Quintal da Vó, boteco e restaurante que fica logo atrás 
do The Hops onde oferece um cardápio no capricho 
com comidas caseiras e porções maravilhosas. 
Andreia Xavier aproveitou o evento para experimento 
a famosa Calabresa Croc da casa um enrolado com 
batata chips que é o aperitivo queridinho da Vó. 

Os parceiros do Mais Expressão, Euripedes e Claudio 
da Conceicão Gas e Agua

Na noite do dia 16/07, aconteceu na Esfias & Cia, a 1ª 
Reunião Ordinária do Presidente Antônio Sérgio para 
o ano rotário 2019/2020. Reunião onde o clube teve 
uma baixa importante, o Companheiro Zumbini, pediu 
desligamento total do clube, infelizmente.  Após a reunião 
ordinária aconteceu a reunião do conselho diretor.
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Você já conhece a Água Termal da Ibira, ela auxilia na 
reconstituição da barreira de proteção da pele, hidrata, 
combate os radicias livres e inflamações, alivia dor e 
a vermelhidão provocadas por queimaduras, ajuda na 
oleosidade e fixação de maquiagem , gostou e então fale 
com a Sara e saiba mais, tel.: 3016-2100.

No ultimo sábado inaugurou o Calçadão Pet , Nicolle, 
Monique, Aline, Talita, Rosa, Fernanda e Fernando 
receberam amigos e clientes, teve feirinha de adoção, e 
muita promoção. O Mais Expressão deseja muito Sucesso.  

Biscoito é um Shitzu do Marco e da 
Dani. Cliente semanal da Clean Pet, 
que fica na Av. Conceição, 170.

O Mais Expressão dá as boas vindas a Dora, da 
loja Dora´s Country ao Frutos de Indaiá / 2019. 
Obrigada pela confiança em nosso prêmio.  

Sabe aquele cabeleireiro maravilhoso que você procura para 
o dia do seu casamento, formatura, evento, não precisa mais 
procurar apresentamos a vocês Tiago Costa, agende uma 
avaliação e se surpreenda. Fone.: (19) 98324-1599.

Sandro, Michel e Adriano do Pagode do Mi , na feijoada 
da Vó do Quintal da vó.

Alunas do curso de Pedagogia da UniMAX jogando uma 
partida da Trilha do Quilombo em Intervalo cultural

No dia 11/07 o Instituto Alessandra Guilger teve sua pré inauguração para amigos, parceiros e familiares, a inauguração 
foi um sucesso. A abertura para o público será no dia 01/08. O Mais Expressão deseja muito sucesso.

Ana Cristina Farmacêutica da Farmais Itaici, com sua Filha Vitória e amigas, curtindo 
as férias da criançada, no Polo shopping no último dia 12, na sessão de fotos com 
a Turma da Mônica.
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negócios & classificados
Nº 856

planejada, Wc social, lavanderia, 02 vagas de ga-
ragem. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU

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

CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² 
AC. 105 m² - 3 dormitórios (1 suíte com armário), 
sala para 2 ambientes, cozinha com armários pla-
nejados, 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 - TERRE-
NO COM 513,08m² - Boa topografia - Excelente 
Localização - R$ 513.000,00

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

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

CA08355 - BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 125 m² - casa 
nova com 3 dormitórios (1 suíte), sala para 2 am-

bientes, cozinha americana, wc social, lavande-
ria, área de churrasqueira com pia, chuveiro nos 
fundos e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. 
Condomínio com portaria 24 horas e área de la-
zer completa. R$ 550.000,00

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

CA08317 - AT. 150m² - AC. 115m² - IMÓVEL 
NOVO EM CONDOMÍNIO COM COMPLETA IN-
FRAESTRUTURA DE LAZER - JARDIM MONTREAL 
RESIDENCE - 03 dormitórios todas com venezia-
nas automatizadas sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes, área gourmet, porcelanato 
em todos os ambientes, preparação para ar con-
dicionado e aquecimento solar. R$490.000,00.

CA08180 - JARDIM REGENTE - AT. 160 m² AC 
100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha 
planejada, lavanderia, WC social, churrasquei-
ra com balcão e garagem para 2 autos. Imóvel 
com porcelanato e piso laminado, suíte com pia 
dupla e preparação para ar condicionado. R$ 
349.000,00.

CA08382 - Jardim São Francisco - AT 125m², AC 
152,90m², 03 Dormitórios (Sendo 02 Suítes), 
WC Social, Sala de Estar, Sala de Jantar, Cozinha 
Americana Planejada, Lavabo, Área de Servi-
ço, Edícula e Garagem P/ 02 Autos Coberto. R$ 
498.000,00.

LOCAÇÃO

SSL00935 - Ótimo salão para locação em Indaia-
tuba, em excelente localização, avenida super 
movimentada, em frente ao ponto de ônibus, 
com grande visibilidade. Com 120 m², 2 banhei-
ros. 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, cozinha, lavanderia coberta , pomar c/ vá-
rias 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 garagem para 2 autos coberta. Condomínio 
com área de lazer completa e portaria 24 horas. 
R$ 1.700,00 + COND + IPTU

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

AP04537- AZALÉIA - AU.62 m²- 02 Dormitórios, 
Wc social, sala 02 ambientes, cozinha planejada, 
lavanderia, 01 vaga de garagem. R$ 1.100,00 + 
COND.+IPTU

AP04521- CIDADE NOVA - AU.90 m² - 03 Dormi-
tórios, sendo 01 suíte com armário, sala, cozinha 

AP04508 -APARTAMENTO COM LOCALIZAÇÃO EXCELEN-
TE - CENTRO - AU. 85 m² - 2 dormitórios (01 suíte), WC social, 
sala 02 ambientes com sacada, cozinha planejada, lavanderia, 
garagem coberta para 02 autos. R$ 1.500,00 + COND. + IPTU.

CA08376 - JARDIM UNIÃO - AT 150m², AC 92m², 02 Dormitórios 
(Sendo 01 Suíte), Sala 02 Ambientes (Estar e Jantar), Cozinha 
Planejada, WC Social, Área de Serviço, Quintal e Garagem p/02 
Autos (01 Coberto).

AP04448 - Jardim Regente - Apartamento térreo AU 89,00 m², 
com 2 dormitórios, wc social, Sala, Cozinha planejada, Lavanderia, 
churrasqueira, quintal , 2 ar condicionado e garagem para 1 auto. R$ 
270.000,00

CA08381 – BEIRA DA MATA - AC 270m² - AT 360,00m² - EXCE-
LENTE IMÓVEL - SP - 3 suítes com planejados e ar condicionado, 2 
salas com ambientes, 5 WC social, cozinha com planejados e cook-
top, varanda, quintal, escritório com armários, área gourmet, piscina, 
4 vagas. Sala ampla com banheiro de apoio no piso superior além 
de todo acabamento do imóvel moderno e alto padrão. R$ 4.500,00 
+ COND. + IPTU.

CA08294 - Villaggio di Itaici - AT 150 m² AC 156 m² - lindo sobrado 
com 03 dormitórios (sendo 01 suíte) 2 com armários, WC social, sala 
02 ambientes ampla, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, quintal, 
garagem para 02 autos. R$ 2.800,00 + Condomínio + IPTU.

CA08383 - JARDIM HUBERT - AT. 130 m² AC. 154 m² - sobrado 
com 3 dormitórios (sendo 1 planejado), sala de jantar integrada 
com sala de estar, cozinha planejada, WC social, lavabo, área 
de churrasqueira, lavanderia e garagem para 2 autos. Excelente 
localização próximo ao Parque Ecológico e supermercado Good 
Bom. R$ 385.000,00.
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COND.PARK AVENIDA-
-CC00093

4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, 
SALA EM 3 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,3 VAGAS
R$ 1.500.000,00

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

NA, ADEGA, ESCRITÓRIO, 
E DOIS HOME THEATER. 

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

BIENTES CLIMATIZADOS E 
COM SOM.

R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

SITIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, 

REPRESA
 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 

LOTESR$ 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 ESQUINA 
172,52 M² R$ 150.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS

 LOTESR$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL 
– TE00015 TERRENO 184 M²

R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE 
-VIRACOPOS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-
-TR00778

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

(CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA 
SUIÇA-TR 00754
TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE 

ÁREA CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓ-

RIOS , 03 BANHEIROS, 
SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR, COPA, COZINHA, 
CHURRASQUEIRA, FOGÃO 

Á LENHA, LAVANDERIA, 
GARAGEM PARA 05 CAR-

ROS, POMAR, JARDIM. NÃO 
TEM PISCINA.
R$ 477.000,00

CASA COND.
VILA AVAÍ

 – CC 00094
03 DORMITÓRIOS SENDO 1 
SUITE, AMPLA SALA, LA-
VABO, COZINHA, BANHEI-

RO, GARAGEM PARA 02 
CARROS, ÁREA 

DE SERVIÇO.
R$540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 

2 SUITE, 02 SALA, 02 COZI-
NHA, ÁREA DE SERVIÇO,  

03 WC, 04 VAGAS
R$ 550.000,00

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

SERVIÇO,3 VAGAS
R$ 585.000,00

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

DORMITÓRIOS, 01 AMPLA 
SUITE COM BANHEIRA, 

COPA, COZINHA, AMPLA 
SALA, BANHEIRO SOCIAL 

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

R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM 

CONDOMÍNIO COM: SALA, 
LAVABO, COZINHA, 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 VER-
DE – CC00096 - 02 SUITES 

AMPLAS, SALA 02 AMBIEN-
TES, LAVABO, COZINHA E 

GARAGEM
R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00097

 03 DORMITÓRIOS SENDO 
02 SUITES, SALA 02 AM-

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

LAZER COM PISCINA.
R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00070

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

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

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

VARANDA NAS PORTAS 
DOS QUARTOS E NA FREN-
TE DA COZINHA. GARAGEM 

COBERTA PARA 02 CAR-
ROS E DESCOBERTA PARA 

04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

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

VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 
00867

02 DORMITÓRIOS, SALA 
2 AMBIENTES, COZINHA, 

ÁREA DE SERVIÇO 
WC,01 VAGA

R$ 290.000,000

VENDA CASAS   

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO. EDÍCU-
LA COM  01 DORMITÓRIO, 
SALA. GARAGEM PARA 02 

CARROS
R$ 260.000,00

JD. MONTE CARLO – 
CA03141

02 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, SALA AMPLA, CO-
ZINHA TIPO AMERICANA, 

BANHEIRO, ÁREA DE SER-
VIÇO, GARAGEM 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 DORMITORIOS, 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, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO, CHURRAS-

QUEIRA, CERCA ELETRICA, 
AQUECEDOR SOLAR, GA-

RAGEM R$ 390.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC 00074  02 DORMITORIOS, 
SALA, COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMET, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 01 VAGA R$ 400.000,000

COND.PARQUE REAL – CC 
00053

 03 DORMITORIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000 

COND.PARQUE REAL 
-CA03111

3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET. 2 VAGAS

R$ 435.000,00 

CASA JD. ESPLANADA 
PARQUE 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 AMBIEN-

TES, 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, PISCINA, 

CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

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

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

IPTU R$ 90,00

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

WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS

R$ 1.400,00

CIDADE NOVA - ANDALUZ –
 AP 00925 03 DORMITÓRIOS, 

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

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

(CONDOMINIO)

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO,01 VAGA. R$ 
150.000,000 + R$ 40,00 

(CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, 

BANHEIRO, COZINHA. 
SEM GARAGEM
R$ 150.000,00 + 

CONDOMÍNIO R$ 355,00 + 
IPTU R$ 55,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO

R$ 160.000,000  

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

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

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA 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, GARAGEM.

R$ 190.000,00

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

ZINHA, WC, ÁREA
 DE SERVIÇO,01 

VAGA COBERTA. R$ 
200.000,000 + R$ 250,00 

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

JD. SANTIAGO – 
AP 00835

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,02 VAGAS. 
R$ 240.000,000

JD. MONTE VERDE – 
AP 00870

02 DORMITÓRIOS, 
SENDO 1 SUITE, SALA 

2 AMBIENTES, COZINHA, 
WC,01 VAGA

R$ 280.000,000 + 
R$ 200,00

 (CONDOMINIO)

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 PAR-
TIR DE R$ 2.000,00

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

R$700,00

 OFFICE PREMIUM- SALA 
COMERCIAL – SL 00347 

SALA COM 77 M², COM 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$ 800,00

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 CARROS
R$ 6.000,00 + R$ 240,00 

(CONDOMINIO)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 00044
5.000 M², ESCRITÓRIO, RE-
FEITÓRIO, 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 

CENTRO – CA02904
QUARTO, COZINHA E BA-
NHEIR0 ,VAGA DE GARA-

GEM PARA MOTO R$ 600,00 
+ 

IPTU DE R$ 30,00

CASA NA CIDADE DE SAL-
TO 

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

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)

JARDIM  ESPLANADA II – 
CA03144 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA,  WC, 04 
VAGAS DE GARAGEM R$ 

1.950,00

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

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

GEM. R$ 2.500

CASA COMERCIAL+ SALÃO 
-CENTRO – CA 003121

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

EDICULA, ÁREA GOURMET 
COM CHURRASQUEIRA. SA-
LÃO 100 M² 02 WC R$ 4.300

CASA COMERCIAL- CEN-
TRO-CA02773 04 DORMITO-

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

CEPÇÃO, COPA, COZINHA, 
05 WC, QUINTAL, 09 VAGAS 

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

(IPTU)

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

NA, ADEGA, ESCRITÓRIO, 
E DOIS HOME THEATER. 

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

BIENTES CLIMATIZADOS E 
COM SOM. R$ 20.000,00

LOCAÇÕES 
APARTAMENTOS

JARDIM DOS COLIBRIS   
EDIFICIO VITÓRIA REGIA – 

AP00943
02 DORMÍTORIOS, SALA, 
COZINHA, WC, GARAGEM

R$850,00

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO, 01 VAGA.

R$ 900,00 + 240,00 (CONDO-
MINIO) + 154,00 IPTU

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

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

PARQUE TOMAS DE AQUI-
NO – AP00553 02 DORMITO-
RIOS, SALA, COZINHA, 02 

WC, LAVANDERIA, 01 VAGA 
DE GARAGEM COBERTA, 

SEM ELEVADOR.
R$ 1.260,00 ( COND. E IPTU 

INCLUSO)

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

SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 

(CONDOMINIO) + R$ 55,00 
(IPTU)

JD. COLIBRIS – AP 00883
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA PLANEJADA, WC, 
01 VAGA

R$ 1.000,00 (INCLUSO CON-
DOMINIO E IPTU)

CIDADE NOVA – AP00945
02 DORMITORIOS, SENDO 
01 SUITE,SALA COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO, 02 WC, 
GARAGEM.
R$ 1.200,00

JARDIM MORUMBI – AP 
00940

02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA AMERICANA, VA-

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

E IPTU



B3Imóveis

VENDAS LOCAÇÃO
VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2wc,chur-
rasqueira com pia e balcão,piscina,4x8,garagem descoberta 
para 6 carros
CA253 – JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2dorms,sa-
la,coz,wc,garagem para 2 carros.
CA282 – PQ INDAIA – R$400 MIL- 2 dorms (1st com clo-
set),sala,coz americana,lavabo,varanda,2wc ,portão ele-
trônico,ar condicionado.Piso superior : área gourmet,chur-
rasqueira,pia, wc,salão de festa,lavanderia,garagem para 1 
carro coberta.
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dorms,sa-
la,coz,wc,garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

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

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

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

APARTAMENTOS

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

TERRENOS    

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

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

CHACARAS E SITIOS
 

CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,coz,la-
vanderia,varanda,wc social,piscina 3,5 x 7,fogão e forno 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,churrasqueira,fo-
gão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e wc,pomar,-
cerca eçetrica,mezanino com porta balcão,sacada.
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala de 
estar conjugada com coz,lavanderia,varanda,piscina,chur-

AP00600 – APARTAMENTO – JARDIM ALICE - 02 Dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço e garagem 01 vaga - Área construída 52m² 
– R$ 200.000,00.

AP00633 – APARTAMENTO – JARDIM MORADA DO SOL - 02 Dormitórios, 
sala de jantar e estar, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 01 vaga - 
Área construída 60m² – R$ 160.000,00.

TR01066 – TERRENO – JARDIM PIEMONTE - Área Total de 360,00m². Acei-
to carro ou terreno de menor valor em Indaiatuba como parte do pagamento 
– R$ 220.000,00.

CA03875 – CASA - JARDIM MORADA DO SOL - 02 dormitórios, sala, cozi-
nha, WC e garagem 02 vagas – Área construída 110m² - Terreno  125m² – R$ 
250.000,00

CA03847 – CASA NOVA – JARDIM SÃO FRANCISCO - 03 Dormitórios sen-
do 01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 01 vaga (Pró-
ximo do Parque ecológico) – Área construída 85m² – R$ 320.00,00.

rasqueira,forno de madeira,todo gramadp,pomar.
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,sala,coz,-
dispensa,casa de caseiro,churrasqueira,sana,mina d’água,la-
go com peixe,pomar,caixa d’água com 20000 L.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$1.000.000,00 -  
40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa 
de 5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tan-
que de água,nascente com córrego,piscina 3x5m,plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc
VL BRIZOLA – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc,sem garagem
VL BRIZOLA – R$650,00 – dorm,sala,coz,wc,sem garagem 
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
CENTRO – R$950,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,sem garagem
CIDADE NOVA – R$1000,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,la-
vanderia,quartinho nos fundos,garagem
VL.SORIANO – R$1800,00 – 3dorms (1st com closet),sala,-
coz,2wc,lavanderia fechada,edícula com churrasqueira,gara-
gem para 2 carros.
VL. CASTELO BRANCO – R$1800,00 – 3dorms (1st com 
a/e),sala,copa,coz,wc social,lavanderia fechada,quintal 
grande com gramado artificial,ventilador em todos os cômo-
dos,portão eletrônico,garagem
VL.MARIA HELENA – R$2300,00 – 3dorms ( 1st c/hidro,ar 
condicionado e armário,sala de estar,sala de jantar,coz c/a/e 
e cooktop,wc social c/box blindex,quartinho de despejo,área 
de churrasqueira,portão eletrônico,garagem para 2 carros,-
cerca elétrica.
CIDADE NOVA – R$3500,00 – Casa frente : 2 dorms,sala,co-
z,wc,garagem. Casa Fundos : 2 dorms,sala,coz,wc,garagem

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$1000,00 – 2 dorms,sala,co-
z,wc,1 vaga e garagem.(INCLUSO COND E IPTU)
CIDADE NOVA - R$1000,00 – 2dorms,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,estrutura 
para coz industrial,de esquina
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas,-
cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,gabinete e pia

SALAS

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

TERRENOS

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

CASAS

CA03892 – JD. DO VALLE II - 2 dormitórios, sala, cozinha, WC 
social, lavanderia e garagem. R$225.000,00
CA03898 – VL. ALMEIDA - 3 dorms (1 suíte), WC, sala, coz. 
planejada, áre de luz c/ elevador externo, escritório, mezanino, 
jardim e garagem p/ 2 carros. R$550.000,00
CA03877 – JD. MOACYR ARRUDA – 2 dorms, suíte ampla, 
ar cond, sala 2 amb, cozinha c/ AE, área de serviço, churrasq 
c/ pia, prep. p/ aq. solar, portão eletrônico, cerca elétrica e 
garagem 4 carros sendo 2 cob. R$560.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios grandes (sendo 1 suíte 
com hidro), sala de jantar com cozinha integrada, sala de estar, 
varanda ampla, vaga p/ 3 carros, cerca elétrica. Edícula com 
área de serviço grande, sala ampla, banheiro e 1 dormitório 
grande. R$650.000,00
CA03878 – VL. ALPES SUÍÇOS – 3 dormitórios (2 suítes) com 
ar condicionado, móveis planejados, sala e cozinha integradas, 
lavabo, piscina, quintal garagem para 3 carros e cerca elétrica. 
R$750.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada integra-
das, 4 dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 4 vagas, pisc 
c/ cascata, churrasq e fogão a lenha e ar cond. R$880.000,00
CA03882 – VILA SUÍÇA – 4 dorms (2 suítes - 1 Master e 1 
Demi-suíte), coz.  planejada, lavand, lavabo, 1 suite p/ hóspede, 
salão de festas de 45m², área gourmet c/ churrasq, piscina 5 
X 9, quintal, garagem coberta p/ 3 carros, aquecedor solar e 
circuito fechado c/ câmeras HD e sensores de presença em 
toda área externa. R$980.000,00

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
CA03907 – JD. MONTREL RESIDENCE – 3 dorms (1 suíte), 
sala de jantar e estar, cozinha, área gourmet, jardim, WC, 
lavabo, lavanderia e 1 vaga de garagem. 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, depósito, garagem p/ 4 carros e área 
de lazer completa. R$1.200.000,00. Aceita casa ou terreno 
em Condomínio ou apartamento.

APARTAMENTOS

AP01357 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz, 
1 vaga e port 24h. R$165.000,00
AP00695 – ED. TORRES DA LIBERDADE - 3 dorms (1 suíte) 
c/ AE, sala, coz. c/ AE, lavand. c/ AE, 2 vagas e depósito c/ 
3m². R$500.000,00. Aceita permuta.
AP01358 – EDIFÍCIO ATENAS – 3 dorms (1 suíte c/ closet), am-
pla sala p/ vários ambientes,  escritório, coz. planejada, 3 vagas 
de garagem, depóstio e área e lazer completo. R$1.200.000,00.

CHÁCARAS

CH00637 – REC. DOS PÁSSAROS - Casa principal: sala p/ 
vários amb, sala de estar, sala de jantar e sala de jogos e TV, 4 
dorms, toda avarandada. Piso superior: Mezanino, suíte master 
c/ varanda. Piso Inferior: 3 dorms (1 suite), WC, copa, coz. 
Planejada, desp, lavand e área de serviço. Casa de hóspede: 
sala, quarto e coz, toda avarandada. Área Gourmet, área de 
lazer e garagem coberta p/ 4 carros. R$2.200.000,00

 
LOTEAMENTO INDUSTRIAL EUROPARK – 500m². 
R$250.000,00
TE01744 – COND. JD. DOS IMPÉRIOS – 225m². R$150.000,00
TE01568 – COND. JD. RES. VIENA – 250m². Condomínio 
com piscina adulto e infantil, salão de festas, play ground e 
campo. R$180.000,00
TE01749 – JD. CALIFÓRNIA – 260m². R$300.000,00.
TE01751 – CENTRO EMP. DE INDAIATUBA – 1629,07m². 
R$70.000,00

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

CA03873 – CASA – RESIDENCIAL DUAS MARIAS - 04 suítes, sendo 01 mas-
ter com closet, sala estar jantar c/ pé direito alto, cozinha americana com ilha 
com planejados, espaço gourmet  com churrasqueira com coifa de inox, jardim 
de inverno, preparado para aquecimento solar, garagem 04 vagas. Condomínio 
com toda infraestrutura: Salão de festas, piscina, playground, academia. - Área 
construída 220m² - Terreno 360m² – R$ 1.250.000,00

CA03088 – SOBRADO (ESQUINA)– JD. RESIDENCIAL SANTA CLARA - 5 
Dormitórios (04 suítes). Piso superior: suíte master com amplo terraço, hidro, 
closet, jardim, sala de TV com moveis planejados + 2 suítes com planejados, ar 
condicionado.  Piso inferior: sala de estar, sala de TV com ar cond. + móveis 
planejados, sala de jantar, suíte 4 + moveis planejados, quarto com móveis pla-
nejados, cozinha com planejada, despensa, lavabo, depósito, área de serviço 
com planejados, gourmet com churrasqueira, piscina com deck de madeira, 
ducha piscina, e garagem para 04 vagas sendo 02 vagas cobertas. Jardim com 
arvores frutíferas, mini-horta, área de leitura com pergolado/ orquidário, área, 
e toda a infraestrutura do condomínio - terreno 502m² - Área construída 340m² 
– R$1.700.000,00

IMÓVEIS PARA VENDA

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703



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

CA00063-ESPLANADA 1 - 3 Dorms c/ 2 suíte + dep . .....R$ 600.000,00
CA00083-JD REGINA - 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 amb. Edíc.  ..................  
............................................................................................R$ 625.000,00 
CA00002-JD. UNIÃO – 3 dorms  c/ suíte + dep ................R$ 320.000,00
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-JD S. LORENÇO- 3 suítes + dep ......................R$ 750.000,00
CA00090-JD NOVA VENEZA- 2 dorms c/ suíte + dep. Aceita Financia-
mento..................................................................................R$ 230.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00027- VILAGGIO DI ITAICI- 3 Dorms c/ suíte.  Área de lazer ........  
............................................................................................R$ 480.000,00
CA00091-PARK REAL-3 Dorms, c/ suíte + dep. 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 c/ suíte + dep.  Excelen-
te.........................................................................................R$ 390.000,00
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte, + dep, área gourmet c/ chur-
ras.......................................................................................R$ 450.000,00

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
AP00011-TORRE DE MÁLAGA- 3 dorms c/ suíte + dep. Cobertura. ......  
............................................................................................R$ 700.000,00

CHÁCARAS

CH00016-PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts de ter com const., casa com 
4 dorms.................................................................................R$ 320.000,0
CH00011-RECANTO DAS FLORES- Área de lazer, compo, lago c, gra-
mada e cerc  .......................................................................R$ 720.000,00                                                 
CH00012-MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m. ... .R$ 500.000,00 
CH00022-CHACARAS ALVORADA- 2 dorms + dep. 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
CASA

CA00122-CIDADE NOVA II- 3dorms, c/ uma suíte + dep ........................  
....................................................................................... R$ 2800,00+ iptu
CA00123-VILA MARIA HELENA-3 dorms c/ suíte + dep. ........................  
...................................................................................R$ 2300,00 (isento)

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
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

SALÂO 

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-48,36 MTS. ...............................................R$ 1.300,00

CHÁCARAS EM CONDOMÍNIO

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

GALPÕES 

GL-0020- DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA-  A/T 500 A/C 403,30. ....  
.................................................................................... R$ 5.000,00 + iptu.
GL-00005-CALDEIRA A|T 3000 – A|C 2000 – R$ 34.000,00 cond + iptu
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 447602 - Montreal Residence – 3 dormt / 1 suí-
te / sala / coz planej / lavabo / churrasq / lavand / gar 
R$480.000,00

ref. site 396602 - Jardim Hubert - 3 dormt/ 1 suíte/ salas/ coz/ 
wc social / lavand/ 2 gar / churrasqueira R$380.000,00

ref. site 807602 – Terreno com 164 m² - R$131.600,00 

ref. site 147602 – 2 dormt / sala / coz / wc / lavand / quintal/ gar 
R$1.700,00 + IPTU

ref. site 576602 - Jardim Belo Horizonte - 3 dormt/ 2 suítes/ 
sala/ coz/ wc / lavand/ garagem e portão eletrônico R$1.800,00 
+ IPTU / R$340.000,00

ref. site 34421 - Jardim São Conrado - 2 dormt/ sala/ coz/ wc / lavand 
/ garagem R$1.100,00 + IPTU

ref. site 666602 - Portal de Itaici - 3 suítes/ sala Estar- jantar / 
lavabo/ escritório/ coz/ despensa/ lavand/ churrasq/ piscina com 
aquecimento/ 4 vagas R$4.500,00+COND + IPTU

ref. site 417602 - Terreno com 510 m² - R$ 250.000,00

ref. site 645602 - Jardim dos Colibris  - 3 dormt/ 1 suíte/ sala/ copa 
/ coz/ lavand / 1 gar / quintal R$1.200,00 

 ref. site 909302 - Jardim Morada do Sol – 1 dormt/ coz / wc / 
lavand / gar R$650.00

 ref. site 797102 - Torres da Liberdade - 3 dormt/ 1 suite/ sala 2 ambt 
/ coz planej/ wc / lavand/ varanda/ gar p/ 2 carros R$450.000,00 

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
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos EletricistaDentistaDecoração

MecânicaJóiasFarmácias
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Tortas Veterinária

Segurança eletrônica

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Reparos e reformas

Serviço Autorizado

Placas p/ túmulos Pousadas Psicóloga
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ASSISTENTE FISCAL / FINAN-
CEIRO – Superior completo. Co-
nhecimentos em SPEED Fiscal e 
fechamento contábil.

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

INSPETOR OPERACIONAL – 
Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. CNH B. 
Residir em Indaiatuba. Disponibi-
lidade de horário.

MANDRILHADOR – Experiência 
na função.

MONTADOR SOLDADOR - Ex-
periência em montagem de con-
juntos mecânicos, hidráulicos e 
pneumáticos. Conhecimentos em 
metrologia, leitura e interpretação 
de desenhos técnicos mecânicos, 
em bombas e válvulas, e atuador 
elétrico. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

OPERADOR DE CORTE E DO-
BRA – Experiência em máquina 
de corte e dobra de chapa. No-
ções em Solda TIG. Residir em 
Indaiatuba.

PROGRAMADOR DE CENTRO 
DE USINAGEM – Experiência 
nos programas Fanuc e Mitsu-
bishi. Cálculos trigonométricos. 
Desenho Técnico. Autocad. Me-
trologia e Software Master Cam. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

SOLDADOR – Experiência em 
Solda TIG, MIG e Eletrodo. Resi-
dir em Indaiatuba.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – 
Técnico em Mecânica, Mecatrôni-
ca ou áreas afins. Experiência em 
manutenção mecânica e elétrica. 
Residir em Indaiatuba ou região.

TORNEIRO FERRAMENTEIRO 
– Experiencia em Torno conven-
cional. 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.

Açougueiro 
2 vagas

agente de reservas 
 1 vaga

ajudante de 
serralheiro

 1 vaga

Almoxarife
4 vagas

Analista Contábil 
1 vaga

Analista de controle de 
qualidade 

1 vaga

Analista de sistemas 
(Informática PCD)

1 vaga

Anotador de processo de 
produção

1 vaga

Auxiliar Administrativo 
2 vagas

Auxiliar de cozinha
1 vaga

Auxiliar de enfermagem 
2 vagas

Auxiliar de galvanização 
1 vaga

Auxiliar de linha 
de produção

1 vaga

Auxiliar de 
manutenção predial

 1 vaga

EMPREGOS



B14 Classificados

classificados
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, amplo 
quintal, garagem para 3 
carros e área de lazer. 
R$3.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vila Suíça - Sobrado 
com uma suíte, plane-
jados, wc social, sapa 
para dois ambientes, 
lavabo, cozinha pla-
nejada, despensa, wc, 
área gourmet e serviço. 
Garagem coberta para 
dois autos, com chur-
rasqueira e forno de piz-
za.  A/T300m A/C 180m. 
R$ 720.000,00. F.: (19) 
99115-8368
Jardim Belo Horizonte 
- 02 dormitórios, c/ suíte, 
02 vagas. Casa Nova 
R$ 265.000,00. F.: (19) 
4105-7479
Nova Veneza  -  02 
dormitórios, sala, coz 
e wc social 02 vagas 
R$ 230.000,00 F.: (19) 
99721-0395
Oportunidade! Vende-
-se 2 casas em mesmo 
terreno Vila Costa e 
Silva - com A.T. 222m² 
e A.C. 165m². Valor 
R$ 390.000,00. F.:(19) 
99714-4113 / (19) 3875-
4550
Aquecimento solar ins-
talado e pontos para 
ar condicionado nos 
quartos e salas. Con-
domínio com portaria 
24h, piscina, salão de 
festas, churrasqueira 
e quadra (R$ 214,66). 
Aceito financiamento e 
apartamento ou terreno 
como parte do paga-
mento. R$ 730.000,00. 
F. 19-992170168 ou 19-
992357764.

Vendo casa no Parque 
dos Indaias – 8 cômo-
dos, sendo 4 na parte 
superior, duas casas 
em mesmo terreno até 
R$200.000,00 ou finan-
ciamento. F.: (19) 99482-
6697 / (19) 3875-3201 
João. Tendo interesse 
ver fotos na OLX.
SOBRADO CONDOMÍ-
NIO BRÉSCIA - Três 
suítes com sacadas, 
salas de jantar, estar, 
lavabo, espaço gour-
met, cozinha planejada e 
lavanderia. Acabamento 
de luxo, 200 m² de área 
construída. Aquecimento 
solar instalado e pontos 
para ar condicionado 
nos quartos e salas. 
Condomínio com porta-
ria 24h, piscina, salão 
de festas, churrasqueira 
e quadra (R$ 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 
dormitórios, 1 suíte, gara-
gem p/ 02 carros e mais 
dependências 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. RESI-
DENCIAL VENEZA - 
Ótima casa com 2dorm 
sendo uma suíte, WC.
social, coz.americana, 
lav. Churrasqueira, aca-
bamento em porcelanato, 
2vagas de garagem valor 
R$260.000,00 Tratar – 
(19) 97405-1651(What-
sApp) – 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 (What-
sApp) – CRECI 74914
CA01437 – JARDIM 
OLINDA – Excelente 
sobrado próximo avenida 
conceição, 3dorm s/uma 
suíte, wc. social, sala de 
estar, jantar, lavabo, coz. 
Planej. Fogão coktop e 
coifa, lavanderia, saca-
da com churrasqueira, 
2vagas de garagem, 
portão eletrônico - Valor 
R$480.000,00 – Tratar. 
(19) 97405-1651 (What-
sApp) – CRECI 74.914
Vendo sobrado alto 
padrão Vila Verde - Ter-
reno 280m², área cons-
truída 220m², com 4 
quartos sendo uma suíte 
40 m² + closet. Armários 
planejados. Área com 
Churrasqueira. Excelen-
te localização próximo ao 
centro. Aceito como parte 
pagamento casa, aparta-
mento, sitio ou chácara. 
Tratar pelo WhatsApp F.: 
(19) 98359-3991
Vendo Área de Lazer 
- com cozinha, dois ba-
nheiros, área de churras-
queira e piscina. Gara-
gem para 6 carros. Área 
do terreno 277,60 m2 e 
área construída 49,30 
m2. Jardim Regina (em 
frente ao Colégio Meta). 
Fone: (19) 3835-1772 e 
(19) 9 9708-3931.
Jardim Montreal - Ex-
celente sobrado com 
168m2 – AT150, 3 D 
(2 suítes c/ armários, 
1 suíte c/ close), sala 
cozinha projetada com 
cook top, churrasqueira, 
aquecimento solar, ar 
condicionado, porcela-
natos especiais, granitos, 
tetos trabalhados, esqua-
drias em alumínio, muitas 
tomadas e muita ilumina-
ção  ampla e bela escada 
mais, garagem coberta 

e jardim. R$660.000,00 
estuda financiamento. 
Localização especial 19-
9.97519921. creci 65362.
Jardim Montreal - Tér-
rea novíssima, excelen-
te, 3 dormitório sendo 1 
suíte, 2 vagas e demais 
dependências R$530mil. 
Documentação perfeita. 
19-9.97519921. creci 
65362. 
 

CASA -JD.  MONTE 
VERDE - 01 dorm., sala, 
coz., WC, lavanderia 
e garagem 01 vaga. - 
R$750,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de servi-
ço e garagem 02 vagas. 
Ótimo acabamento. - 
R$1.350,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SOBRADO -JD. 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), churras-
queira e garagem 02 va-
gas com portão eletrôni-
co. - R$1.400,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, amplo 
quintal, garagem para 3 
carros e área de lazer. 
R$3.000,00 + IPTU + 
Cond. ou R$650.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Aluga – se casa Cond. 
Parque dos Guarantãs 
- 3 dormitórios (1 suíte c/ 
armários embutidos), sala, 
lavabo, cozinha, 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 Apar-
tamento Jd. Tropical 
– 2 dormitórios sendo 1 
suíte, sala 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento Kitche-
nette - Boqueirão San-
tos-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 What-
sApp
E m  I N T E R L A G O S , 
Jd. Consórcio SP - 
R$855.000,00. Oportu-
nidade única e URGEN-
TE, está 20% a baixo 
do preço de mercado. 
Apto de fino acabamen-
to com 140m2, 3 suítes 
equipadas, sala ampla 
com 2 vastos ambien-
tes, varanda gourmet, 
cozinha com armários 
planejados, área de ser-
viço, wc, 2 vagas, Condo-
mínio R$944/mês e IPTU 
R$421/mês, com lazer 
completo, piscinas frias 
e aquecidas, quadras, 
academia, etc. Acesso 
fácil ao comércio, ban-
cos, escolas, shopping, 
avenida Interlagos. Dis-
poníveis fotos e detalhes 
minuciosos. Discute-se 
proposta. 19-9.97519921 
(cel e whatsap) creci 
65362.
 

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

 

Sitio Estrada Mato Den-
tro  - Valor: R$ 2.500. 
000,00 F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
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, diver-
sas árvores frutíferas, 
playground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294
CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., 
sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, wc, área 
de serviço e garagem 
02 vagas. Gramada e 
possui  p isc ina.  A/C 
258.78M² e A/T 5.280M² 
- R$ 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) 
99115-8368
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$1060 ,00P /  M2 
- ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 
3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSIMO 
– R$1.100,00 P/ M2 - 
F.:(19) 99762-7997 /  (19) 
3935-3294

Jardim Bréscia - Oportu-
nidade 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. 
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 lo-
calização R$ 135.000,00. 
F.: (19) 97423-3079
Portal de Itaici- 358 
metros R$ 280.000,00 
ACEITA PERMUTA F.: 
(19) 97423-3079
Res idenc ia l  Mar ia 
Dulce - 300 metros R$ 
295.000,00 F.: (19) 4105-
7479
V e n d e - s e  T e r r e n o 
Cond. Santa Clara - 
450m² por R$390.000,00. 
F.: (19) 99173-7509
TE00293 – Excelente 
terreno plano com 339m2 
na cidade de Santa Rita 
do Passa Quatro – SP. 
Valor R$75.000,00 – 
Aceita carro como parte 
pg. Tratar. (19) 97405-
1651 (WhatsApp) – CRE-
CI 74.914
Terreno Condomínio 
Horizontown - 450m² 
F.: (13) 99718-5517 / (13) 
99712- 3768 WhatsApp

Terreno no Vila Verde 
- Vendo terreno comer-
cial, plano de esquina 
área 178 m². Excelente 
localização para comercio 
próximo a vários prédios. 
Estudo permuta por casa 
ou apartamento. Tratar   
pelo WhatsApp F.: (19) 
98359-3991
JARDIM BRÉSCIA - 
Oportunidade ótima de 
adquirir um ótimo TER-
RENO com 240m2, plano, 
na quadra J, principal rua 
do Condomínio, entre as 
duas áreas de lazer e 
com escritura e regis-
tro, R$210.000,00. 19-
9.97519921 (cel e what-
sap) creci 65362.
 

Vende-se padaria no cen-
tro F.: (19) 3835-4071
Vende-se Ponto – Jd. 
Regina - Salão odontoló-
gico - 40m² mobiliado, 2 
banheiros e garagem para 
2 carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-4336
SALÃO COMERCIAL –
REC. CAMPESTRE JÓIA 
- 250m² construídos. Co-
zinha, mezanino, lavan-
deria, 02 WC’s sendo 01 
adaptado p/ cadeirante. 
- R$4.000,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Loca-
lizado na marginal do 
Parque ecológico! São 
500m² construídos, possui 
mezanino, escritório e ba-
nheiros. - R$4.300,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
AZ0001 – Locação de 
salão comercial no centro 
c/42m2 valor R$800,00 
+IPTU Tratar (19) 97405-
1651 (WhatsApp) – CRE-
CI -74.914



Classificados B15

classificados

1.BENTO DA SILVA FI-
LHO com 56 anos, Casa-
do (a) com JUCELIA CAR-
VALHO SAKAMOTO DA 
SILVA, Sendo Filho (a) de 
BENTO SOARES DA SIL-
VA e ODETE TARDIOLE 
BARBOZA. Deixa Filho (s): 
JULIANA e LUCAS. Fale-
cido (a) em: 12/06/2019, 
Sepultado (a) no CEMITÉ-
RIO MUN. DE VINHEDO 
aos 13/06/2019.

2.ROSA MENEGASSO 
DOS SANTOS com 84 
anos, Viúvo (a) de FRAN-
CISCO IZIDORO DOS 
SANTOS FILHO, Sendo 
Filho (a) de ANTONIO 
MENEGASSO e IDALI-
NA SALVADOR. Deixa 
Filho (s): ANTONIO CAR-
LOS, PAULO CESAR, 
EDILSON, IVONETE, 
ANA CRISTINA, JOÃO 
e MARCIA. Falecido em: 
14/06/2019, Sepultado (a) 
no CEMITÉRIO SÃO PAU-
LO aos 15/06/2019.

3.JULIO RODRIGUES DE 
PONTES com 86 anos, 
Solteiro (a), Sendo Filho 
(a) de ANTONIO RODRI-
GUES DE PONTES e LA-
ZARA RIBEIRO DE PON-

NOTAS DE FALECIMENTO
TES. Não deixa Filho (s).
Falecido (a) em: 17/06/2019, 
Sepultado (a) no CEMITÉ-
RIO PQ.NOSSA SENHORA  
DA CONCEIÇÃO EM CAM-
PINAS aos 18/06/2019.

4.GERALDO DA SILVA com 
79 anos, Casado (a) com 
MARIA JOSE SIMIONATO 
DA SILVA, Sendo Filho (a) 
de ADRIANO ALVES DA 
SILVA e MARIA CASSIMI-
RA DE JESUS. Deixa Fi-
lho (s): ADÃO, JOSE, EVA 
e VALDIR. Falecido em: 
21/06/2019, Sepultado (a) 
no CEMITÉRIO NOSSA 
SENHORA DO DESTERRO 
aos 22/06/2019.

5.BENEDICTA DE SOUZA 
com 86, Solteiro (a), Sendo 
Filho (a) de JOÃO PEDRO 
DE SOUZA e FRANCISCO 
LIDUINA DE SOUZA. Não 
deixa Filho (s). Falecido 
em:27/06/2019, Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN. 
DE CAMPINA DA LAGOA-
-PR aos 28/06/2019.

6.ANNA VALDOMIRA 
MARQUES DE SOUZA com 
88 anos , Era Divorciado(a) 
de SYRO CANDIDO DE 
SOUZA sendo filho(a) de 

ANTONIO JOAQUIM MAR-
QUES e ANNA DE SOUZA 
MARQUES.deixa filho(s): 
RITA, REGINA ( MAIORES 
), Falecido em: 10/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
10/07/2019. 

7.GENTIL DE JESUS 
BARBIERI com 77 anos 
, Casado (a) com BENE-
DITA MILASIO BARBIERI 
sendo filho(a) de BENEDI-
TO BARBIERI e IOLANDA 
AGOSTINHO.deixa filho(s): 
VALDIRENE, MARCELO, 
DONIZETE, FERNANDO, 
VAINE, VALDINEI, VALE-
RIA, JANETE, GISLAINE, 
MARGARETI (MAIORES), 
Falecido em: 10/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
10/07/2019. 

8.GONÇALO DE OLIVEI-
RA com 59 anos , Casado 
(a) com SIRLEI DA SILVA 
OLIVEIRA, sendo filho(a) de 
APARECIDO DE OLIVEIRA 
e APPARECIDA CARDOSO 
DE OLIVEIRA.deixa filho(s): 
KARYN, SAULO, GUSTA-
VO (TODOS MAIORES), 

Falecido em: 10/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JD.SANTO ANTONIO MOGI 
GUAÇU aos 11/07/2019. 

9.ERNESTINA DENNY 
WOLF com 70 anos , Era 
Viúvo(a) de GILBERTO 
WOLF sendo filho(a) de 
CLAUDINO DENNY e DIO-
NIZIA BENEDETTI DENY.
deixa filho(s): GISLANI,GIL-
BERTO,RAQUEL,RENA-
TO,EDNILSON,DOULGLAS 
(MAIORES) ELISETE (FAL), 
Falecido em: 10/07/2019, 
Velado(a) no AMPARO / 
CANDELARIA, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
11/07/2019. 

10.JOÃO GONÇALVES 
com 68 anos , Casado (a) 
com MARIA THEREZA 
GONÇALVES sendo filho(a) 
de GUILHERME MARIA 
GONÇALVES e ISOLINA 
ADELINA DE OLIVEIRA.
deixa filho(s): EVERTON 
, 42 EDSON 39 ,ELAINE 
CRISTINA 37, Falecido em: 
10/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 11/07/2019. 

11.JOAREZ FRANCISCO 
BARBOZA com 77 anos 
, Casado (a) com MARIA 
SDALIA BARBOZA sen-
do filho(a) de JOAQUIM 
FRANCISCO BARBOZA e 
LAURA ROSA BARBOZA.
deixa filho(s): VANDER-
LEI, GILMAR, JAIR, IRACI, 
Falecido em: 11/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 12/07/2019. 

12.ELIAS CAETANO SILVA 
com 87 anos , Era Viúvo(a) 
de CREUZA BARROS SIL-
VA sendo filho(a) de PEDRO 
CAETANO SILVA e AMALIA 
ALVES SILVA.deixa filho(s): 
VERA 58, NAZARETH 56, 
EUDES 54, HELCIO 50, 
REGINA 47, Falecido em: 
11/07/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 12/07/2019. 

13.VALDIR HUDSON com 
60 anos , Casado (a) com 
SANDRA REGINA DA SIL-
VA HUDSON sendo filho(a) 
de EDUARDO HUDSON 
e MARIA MAGDALENA 
RAZORI HUDSON.dei-
xa filho(s): PRISCILA 39, 

MARCELO 36, Falecido em: 
11/07/2019, Velado(a) no 
CANDELARIA, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
12/07/2019. 

14.ELZA DRIGO com 70 
anos , Era Divorciado(a)  
sendo filho(a) de VALEN-
TIM DRIGO e EMIDA 
MARCHIORETTO DRIGO.
deixa filho(s): FABIOLA 40, 
Falecido em: 12/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 12/07/2019. 

15.VERGILIO MOSCA com 
83 anos , Casado (a) com 
MARTA KEILLER MOSCA 
sendo filho(a) de ANTONIO 
MARCILIO MOSCA e IZA-
BEL ZAMBON.deixa filho(s): 
AMARILDO, CLEITON, 
AMARIUSA, AMAURI, VA-
NIA, LEANDRO, Falecido 
em: 12/07/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 13/07/2019. 

16.YOLANDA ESTABELIN 
PIETROBOM com 94 anos 
, Era Viúvo(a) de MARIO 
PIETROBOM sendo filho(a) 
de ERNESTO ESTABELIN 

e JACOMINA  FURLAN.
deixa filho(s): WALTER 
( FALECIDO ) ALAIDE, 
JOSÉ, MARIA DE LOUR-
DES , CLEUSA ( MAIORES 
), Falecido em: 12/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 13/07/2019. 

17.DULCE BELLARDE 
GOMIERO com 82 anos 
, Era Viúvo(a) de PERCI-
VAL NAVEGA GOMIERO 
sendo filho(a) de ORES-
TE BELLARDE e ROSA 
ZELINDA POSSETTI.dei-
xa filho(s): PERCIVAL 60 
,WAGNER 58 ,ELAINE 54, 
Falecido em: 13/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 14/07/2019. 

18.JOÃO BATISTA DOS 
SANTOS com 67 anos , 
Casado (a) com ELZA DE 
OLIVEIRA DOS SANTOS 
sendo filho(a) de MANOEL 
BATISTA DOS SANTOS 
e FRANCISCA RODRI-
GUES DOS SANTOS.
deixa filho(s): ANDREIA 
34, ADRIANO 33, AN-
DRESSA 30, Falecido em: 

14/07/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
15/07/2019. 

19.JOSE ANTONIO SA-
LES com 66 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ANTONIO FRANCIS-
CO SALES e MARIA 
ROSA SALES.deixa fi-
lho(s): CLEBER , DANIE-
LA, FABRICIO, DAVID, 
LUANA, REBEKA, SARA 
(MAIORES), Falecido em: 
14/07/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
15/07/2019. 

20.JESSICA EULAM-
PIO DA ROCHA com 
30 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de VALDE-
CIR NUNES DA ROCHA 
e REGINA DE FATIMA 
EULAMPIO DA ROCHA.
deixa filho(s): NÃO DIXA 
FILHOS, Falecido em: 
15/07/2019, Velado(a) 
no IGREJA MORMON 
, FRAN DE PAULA LE, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
15/07/2019

 

Vendo TV PHILCO 32” 
Led Slim. Valor R$800,00 
á vista. Tratar c/ Plínio. 
F.: (19) 99358-4500
Vendo escr ivaninha 
nova sem uso R$150,00. 
F.: (19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo Rack novo 2,0 me-
tro R$150,00.F.: (19) 3875-
4737 / (19) 99380-5379
Vendo Mesa de 8 luga-
res 2 metros de compri-
mento 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 
americano com colchão, 
jogo de lençol, mosquitei-
ro. R$ 200.F.: (19)98125-
2939
Vendo 30 Penas de pa-
vão verde R$200,00 F.: 
(19) 98174-5270
Vendo Maquina de 
costura Singer zig zag 
aceito cartão R$300,00 
F.: (19) 98174+E83-5270
Vende-se Dvds raros, 
seriados, desenhos, entre 
outros Fone: (19)99193-
2917 WhatasApp
Vende-se Bacia de ba-
nheiro branca para por 
caixa R$20,00 Fone: 
(19)99193-2917 Wha-
tasApp
Vende-se uma came-
ra Teck-Pick nova sem 
uso na caixa, grava, fil-
ma, e serve como web-
-cam R$300,00  Fone: 
(19)99193-2917 Wha-
tasApp
Vendo Portão p/ garagem 
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 Acústica- 
Seminova. Tamanho 1 x 
1 x 2.1  Mts. Ideal para 
exames audiométricos 
, locução ou para tocar 
instrumentos musicais de 
sopro. Tratar  pelo What-
sApp  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
Vendo Fusca - Ano: 95 
modelo:95 F.: (19) 99891-
8994

Vendo FIT Lx - 2017 
único dono 25.000 km. 
Ar, direção e vidros elé-
tricos. Final de placa 3, 
licenciado. R$60.000,00 
F.: (19) 98106-8731 / (19) 
3801-0204
 

Ofereço-me para instala-
ção, manutenção, revisão 
preventida e corretiva de 
alarmes, cameras cftv, 
cerca eletrica, porteiro 
e video porteiro entre 
outros. Preços promocio-
nais Indaiatuba e região. 
Faça um orçamento sem 
compromisso  Fone: (19) 
99193-2917 WhatsApp
Ofereço-me como pe-
dreiro encanador, refor-
mas em gerais e peque-
nos reparos na cons-
trução civil.Tratar com 
João. F.: (19) 98329-8580 
WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-

canador, jardineiro e ele-
tricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diaris-
ta e passadeira Contato 
Vania. F.: (19) 99595-
3390
Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Mani-
cure e Pedicure pé e mão 
R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tam-
bem a domicilio F.: (19) 
99369-5615



B16 Serviços / Utilidades


