
Rede de ensino recebe projeto Chucky está de volta
NUTRIPLUS CÂMARA

SÃO PAULO

BENEFICENTE

Estudantes da rede municipal de ensino de Indaiatuba participam da segunda 
temporada de O Almoço Mágico, projeto de Educação Alimentar desenvolvido 
pela Nutriplus em parceria com a Secretaria de Educação. Voltado para alu-
nos entre 4 meses e 5 anos, conta com contação de história para envolver não 
somente a equipe pedagógica e os estudantes, mas toda a comunidade escolar.

Nova versão do clássico de 1988, Brinquedo As-
sassino está de volta ao Topázio Cinemas. No dia 
do seu aniversário, Andy (Gabriel Bateman) ganha 
de presente de sua mãe, Karen (Audrey Plaza), o 
boneco mais aguardado dos últimos tempos. Al-
tamente tecnológico, ele pode se c o n e c t a r 
a qualquer disposi-
tivo inteligente da 
Kaslan, empresa 
responsável por 
sua fabricação. 
N o  e n t a n t o , 
quando crimes 
estranhos co-
meçam a acon-
tecer, eles pas-
sam a suspeitar 
que o brinquedo 
pode não ser tão 
inofensivo quanto 
parece. Confira os ho-
rários de exibição 
em www.maisex-
pressao.com.br  
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FEIJOADA

Fiec lança cursinho pré-vestibular

ADVI e Gabriel 
fazem show 
beneficente

Pessoas com
fibromialgia
terão prioridade

Estado emite
novo RG desde
a última terça

McDia Feliz
acontece hoje
em todo Brasil
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ELIANDRO FIGUEIRA

Gratuito, preparatório tem inscrições abertas até o próximo dia 30 de agosto
O prefeito Nilson Gas-

par sancionou a lei que cria 
o Cursinho Pré-Vestibular 
gratuito na Fundação In-
daiatubana de Educação e 
Cultura. Serão 120 vagas 
destinadas à preparação de 
alunos de escolas públicas 
ou particulares - na condição 
de bolsista integral - para 
ingresso ao ensino superior. 
Para concorrer, é necessá-
rio estar cursando ou ter 
cursado o terceiro ano do 
Ensino Médio e  residir em 
Indaiatuba. A participação 
será definida via processo 
classificatório, com prova 
prevista para 8 de setembro. 

Curso será semiextensivo (semestral), com carga horária de 400 horas, ministrado no período noturno, das 18h50 às 23h, de segunda a sexta-feira
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REMAKE

TELHADOS

P. A4

Mr. Roof reúne 
inovação em 
aço galvanizado



Editorial
Momento de agir

Artigo

Uma das hashtags mais comentadas da semana nas 
redes sociais foi #PrayForAmazonas, cuja tradução é 
ore/reze pelo Amazonas, uma mobilização internacio-
nal pelo fim das queimadas que castigam o Estado que 
abriga a maior floresta tropical do mundo. Celebrida-
des e ativistas entraram com força esta campanha. 

Segundo análise do Instituto de Pesquisa Ambien-
tal da Amazônia, o número de focos de queimada na 
região já é 60% superior à média dos últimos três anos. 
Do começo do ano até a última terça-feira, 20 de agos-
to, foram registrados 39.033 focos de incêndio. 

Polêmicas à parte - sejam elas relacionadas a decisões 
políticas e/ou diplomáticas ou não - é preciso analisar 
estes números com atenção. Se o número de queimadas 
vem aumentando, fica claro que o problema não é “novo”, 
uma vez que a pauta insiste em ocupar os noticiários. No 
entanto, como tantos outros assuntos que vivem ocupan-
do nossas manchetes, o problema das queimadas chegou 
a um patamar que exige uma resposta urgente. Aliás, 
sempre mereceu, mas nunca aconteceu. Independente 
de siglas e ideologias, já passou o tempo de darmos uma 
resposta a esse problema. Que a hashtag seja uma destas 
ferramentas. Parece clichê, mas que mundo queremos 
deixar para os nossos filhos e netos? Vale a reflexão. 

Caixa e BB iniciam pagamento de 
cotas do PIS/Pasep

Projeto Guri está com inscrições abertas 
até dia 23 no interior e litoral de SP

Quem trabalhou com carteira assina-
da entre 1971 e 4 de outubro de 1988 
começa a receber hoje (19) as cotas 
do Programa de Integração Social 
(PIS) e do Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep). A Caixa Econômica Fed-
eral, que administra o PIS, e o Banco 
do Brasil (BB), que administra o Pasep, 
começam a depositar o dinheiro nas con-
tas dos correntistas das duas instituições.

O Projeto Guri está com 6.714 vagas dis-
poníveis nos polos de ensino localizados 
no interior e litoral paulista. São mais 

de 30 opções de cursos gratuitos de 
música para crianças e adolescentes 
na faixa etária entre 6 e 18 anos. Inter-
essados podem se inscrever até 23 de 

agosto.  Maior programa sociocultural 
brasileiro, mantido pela Secretaria de 

Cultura e Economia Criativa, o Projeto 
Guri atende cerca de 50 mil alunos por ano.
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Respeitável público,
A partir de hoje, estaremos juntos nesta coluna.
Falaremos sobre os mais variados assuntos, importantes 

ou não, sob o ponto de vista de um bobo da corte, que ao 
contrário do que muitos pensam, não é um palhaço.

O bobo da corte na era medieval era encarregado de 
entreter a nobreza, podendo falar verdades ao rei sem cor-
rer nenhum risco. Apenas riam dele. (talvez isso explique 
a pouca credibilidade que humoristas e cômicos tem na 
política e na propaganda)

O bobo é personagem recorrente nas peças de Shakes-
peare - a exemplo de “Otelo” e “Rei Lear”. É também o 
personagem que dá nome à ópera ”Rigoletto” de Verdi.

Uma grande escritora, Clarice Lispector, que dispensa 
apresentação, escreveu um brilhante texto sobre as van-
tagens de ser bobo. Dizia ela: O bobo tem oportunidade 
de ver coisas que os espertos não vêem. Os espertos estão 
sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem 
diante dos bobos, e estes os vêem como simples pessoas 
humanas. O bobo ganha utilidade e sabedoria para viver. O 
bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, 
o bobo é um Dostoievski.

Então, de forma “bobística”, daremos dicas de risadas, 
piadas, música, beleza (não, beleza não!) e outras que você 
nem pediu, mas darei assim mesmo.

Até a próxima e que sejamos bobos e felizes, porque o 
bom humor nos salva das mãos do doutor.

A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) surgiu na segunda metade do século 20 e revolu-
cionou a forma como as pessoas se comunicam. O tempo de produção e entrega da informação no formato 
analógico era lento; na era digital a comunicação se tornou instantânea. As quatro telas (cinema, televisão, 
computador e celular) potencializaram a disseminação dos conteúdos. A internet e as inovações tecnológi-
cas eliminaram as barreiras geográficas e contribuíram para conectar as pessoas em diferentes países, em 
qualquer parte do mundo.

Se por um lado, a TIC possibilitou avanços significativos na área da comunicação moderna, em contrapar-
tida a falsa impressão de anonimato na internet ainda possibilita a prática de crimes virtuais. O aliciamento 
na web para o tráfico de pessoas é um desses crimes que atentam contra o princípio da dignidade humana.

Recentemente, a Secretaria da Justiça e Cidadania recebeu um evento para debater formas de enfrentar 
o problema. Um grupo de estudantes da Fatec de Americana, com a parceria da Associação Brasileira de 
Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad), apresentou o resultado de um experimento que 
testou a vulnerabilidade dos jovens em relação a possível atuação dos aliciadores. Os alunos criaram um 
site fake que anunciava vagas de emprego com boa remuneração no exterior.

Em apenas 11 dias, o site recebeu 82 inscrições, sendo a maior procura para vagas de jogador de fute-
bol e oportunidades para trabalhar em navios cruzeiros. Desse total, 70% das inscrições foram feitas por 
mulheres e 30% por homens; 60% dos inscritos declararam ter renda familiar de até 2 salários mínimos e 
38% até 4 salários.

O experimento demonstrou a facilidade com que os aliciadores virtuais conseguem os dados das vítimas 
e como as falsas promessas chamam a atenção dos jovens. Os pais precisam estar atentos aos conteúdos que 
os filhos acessam, o monitoramento doméstico deve ser constante, não se trata de alarmismo.

Estatísticas globais apontam dados significativos em relação ao tráfico de pessoas para trabalho em 
condição análoga à de escravo, exploração sexual, doação ilegal, remoção de órgãos, entre outros.  O Rela-
tório Anual do Tráfico de Pessoas do Departamento de Estado Americano, divulgado em junho, aponta que 
aproximadamente 25 milhões de pessoas no mundo perderam sua liberdade vítimas de traficantes. Número 
superior à população de Minas Gerais que é de 21 milhões de habitantes.

Em 2018, o Disque 100 do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebeu 159 de-
núncias de tráfico de pessoas no Brasil, das quais 36 no Estado de São Paulo. 

O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (NETP) da Secretaria da Justiça é responsável pelas 
ações de articulação na prevenção e enfrentamento do tráfico de pessoas e do trabalho em condição análogo à 
de escravo no Estado de São Paulo. Atua em conjunto com várias instituições, como as Polícias Civil e Federal 
e os Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho. Também encaminha 
as vítimas para casas de acolhimento e assistência jurídica em outros órgãos.

Desde o início do ano, a atuação do NETP foi intensificada para aumentar 
o recebimento de denúncias, que podem ser feitas pelo site www.ouvidoria.
sp.gov.br,  telefone (11) 3291-4291 ou e-mail netpsp@justica.sp.gov.br.  

As instituições públicas, com o apoio da sociedade, precisam dar publi-
cidade a esse tema e denunciar a atuação dos aliciadores cibernéticos que 
agem nas mídias sociais. O enfrentamento a essa grave ameaça aos direitos 
humanos precisa ser abraçado por todos. Os aliciadores podem estar longe, 
mas vítimas em potencial podem estar ao nosso lado.

Tráfico de pessoas: aliciamento cibernético, perigo real

O bobo nosso de cada dia

Paulo Dimas Mascaretti é secretário de Estado da Justiça  e Cidadania de São Paulo

Hilton Rufino é radialista formado em Comunicação Social, 
palhaço, animador de palco e mágico, interprete do Koringa - bobo 
da corte - que atua desde 1989, se apresentando nos mais diversos 
tipos de festas e eventos; seja particulares, públicos e corporati-
vos. Foi apresentador na TV Sol Indaiatuba, Clip FM e Rede 
Família de Televisão. Apresentou-se em rede nacional em alguns 
programas de televisão. Entre eles: Rede Record, Programa do 
Ratinho, Programa Silvio Santos, Pânico na Band, entre outros. 
Atualmente apresenta o Programa do Koringa na rádio Jornal 
FM e co-apresentador do Programa Expressão no Ar
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Gratuita, novidade beneficia alunos de escolas públicas ou bolsista integral de instituições particulares

Fiec lança cursinho pré-vestibular
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O prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) sancio-
nou a Lei 7.168, publi-
cada na Imprensa Oficial 
do Município 1.443, da 
última quarta-feira (21), 
que cria o Cursinho Pré-
-Vestibular gratuito na 
Fiec (Fundação Indaia-
tubana de Educação e 
Cultura). Serão ofereci-
das 120 vagas, destinadas 
à preparação de alunos 
de escolas públicas, ou 
particulares - desde que 
na condição de bolsista 
integral -, para ingresso 
ao ensino superior. 

Para concorrer a uma 
vaga é necessário estar 
cursando ou ter cursado 
o terceiro ano do Ensino 
Médio e ser residente 
em Indaiatuba. O curso 
é semiextensivo (semes-
tral), com carga horária 
de 400 horas, ministrado 
no período noturno, das 
18h50 às 23h, de segun-
da a sexta-feira. A par-
ticipação será feita via 
processo classificatório, 
com prova prevista para 
o dia 8 de setembro.

A lei autoriza ainda a 
Fiec a realizar convênio 
com as faculdades e uni-
versidades locais, com 
o Governo do Estado 
e Federal, assim como 
instituições diversas e 
empresas privadas, para 
que sejam disponibili-
zados acadêmicos dos 
cursos de licenciatura 
das disciplinas ofere-
cidas, bacharelados ou 
professores para minis-
trarem aulas de revisão 

previstas no programa 
como voluntários. 

Custo
Em seu primeiro ano, 
o curso terá o custo de 
R$ 70 mil, que será co-
berto com recursos pro-
venientes do superávit 
financeiro do exercício 
de 2018 da própria Fiec. 
Para os próximos anos, o 
projeto prevê que as va-
gas passarão de 120 para 
240, ao custo de R$ 120 
mil, que serão alocados 
na elaboração das leis 
orçamentárias anuais. 

 “A ideia de Indaiatu-
ba oferecer gratuitamente 
um cursinho pré-vestibu-
lar surgiu durante con-
versas que tive no Papo 
Jovem. Nestes encontros, 
os jovens pediam reforço 
para poder prestar ves-
tibulares importantes”, 
destaca Gaspar. “O aces-
so à educação superior 
pública ainda é extre-

mamente desequilibrado 
entre os candidatos egres-
sos do ensino médio pú-
blico e aqueles oriundos 
das escolas particulares, 
com clara predominân-
cia desses últimos. Isto 
segue representando 
uma clara inversão de 
prioridades na despesa 
pública com a educa-
ção”, analisa em sua 
justificativa ao projeto.

“Compete às políti-
cas públicas e às insti-
tuições mantidas pelo 
Poder Público encami-
nhar soluções efetivas 
e compensatórias para 
esse desequilíbrio. Esse 
é o objetivo do presente 
projeto de lei: oferecer 
a esses estudantes em 
desvantagem acadêmica 
condições adicionais de 
preparação para ingresso 
na educação superior pú-
blica”, completa Gaspar. 

Os interessados de-
vem realizar a inscrição 

de 21 a 30 de agosto, 
através do site www.fiec.
com.br, ou presencial-
mente nas unidades I e 
II da Fundação, situadas 
na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
3.405, Jardim Regina, e 
na Rua Alberto Santos 
Dumont, 1.849, Cidade 
Nova I, respectivamen-

te. Todas informações 
podem ser consultadas 
no edital disponível do 
site da Fundação e da 
Prefeitura (www.indaia-
tuba.sp.gov.br), ou pelo 
telefone (19) 3801-8688.

Os candidatos deve-
rão realizar prova obje-
tiva, composta por 50 
questões, que irá avaliar 

o nível de conhecimento 
dos estudantes nas dis-
ciplinas de português, 
matemática e conheci-
mentos gerais. Os locais 
serão divulgados com 
antecedência através 
dos quadros de aviso 
na Fiec, no site da Fun-
dação e na Imprensa 
Oficial do Munícipio.

Unidade I (foto) e II da Fiec já recebem inscrições presencialmente, mas interessados também podem garantir presença no processo classificatório pela internet
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A aprovação de 
dois projetos de 
lei movimentou 

a 21ª sessão do ano na 
Câmara Municipal, reali-
zada na última segunda-
-feira (19). O primeiro, 
de autoria do vereador 
Ricardo França (PRP), 
dispõe sobre o atendi-
mento preferencial às 
pessoas com fibromial-
gia nos estabelecimen-
tos que especifica. O 
segundo, da vereadora 
Silene Carvalini (PP) 
em parceria com França, 
dispõe sobre a prioridade 
de inclusão da mulher, 
vítima de violência do-
méstica, nos programas 
de geração de emprego 
e renda gerenciados ou 
financiados pela Prefei-
tura de Indaiatuba.

Aprovado em segun-
da votação, o projeto de 
lei 52/2019 obriga as re-
partições públicas e em-
presas concessionárias de 
serviços públicos a dis-
ponibilizar, durante todo 
o horário de expediente, 
atendimento preferencial 
às pessoas com fibromial-
gia. Além disso, aponta 
que estabelecimentos co-

Projeto garante atendimento preferencial
Proposta de Ricardo França atende pessoas com fibromialgia em diversos estabelecimentos
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Sessão de Câmara contou com diversos projetos, moções e indicações em sua extensa pauta

x x

merciais e agências ban-
cárias deverão incluir as 
pessoas com fibromialgia 
nas filas de atendimento 
preferencial. 

Segundo o vereador, 
“o que se busca é a va-
lorização e a celeridade 
no atendimento daqueles 
que, por causa da fibro-
mialgia, sentem constan-
temente dores por todo o 
corpo em razão da sensi-
bilidade nas articulações, 
nos músculos, tendões e 
em outros tecidos mo-
les” e aponta ainda que 
“trata-se, em todo caso, 
de assegurar-lhes o prin-
cípio de isonomia”. 

Prioridade
O projeto 57/2019, 

aprovado em primeira 
votação, estabelece prio-
ridade de inclusão da 
mulher, vítima de vio-
lência doméstica, nos 
programas de geração de 
emprego e renda geren-
ciados e/ou financiados 
pela Prefeitura de In-
daiatuba. O texto destaca 
ainda que “a condição 
de vítima de violência 
deverá ser comprovada 
mediante apresentação 
de cópia de boletim de 
ocorrência ou processo 
judicial, com concessão 

DIVULGAÇÃO

de medida protetiva”.
Em sua justificativa 

ao projeto, os vereadores 
apontam que “as mani-
festações da violência se 
apresentam de diversas 
maneiras: a discrimi-
nação, a intimidação, o 
confinamento, as agres-
sões físicas até o assas-
sinato” e que, dentre os 
casos, “a dependência 
econômica se apresenta 
como um grande obstá-
culo para romper com a 
situação de abuso, pois 
a ausência de solução 
ao problema de moradia 
e fonte de renda podem 
ser cruciais na decisão 
das vítimas a continuar 
numa relação violenta”.

Sendo assim, ressal-
tam os vereadores, “mos-
tra-se necessário que o 
Poder Público se soli-
darize com tal questão 
e crie políticas públicas 
de acesso à justiça para 
as vítimas de violência 
de gênero, mas também 
considere as posições 
socioeconômicas que 
circunscrevem os casos 
de violência de gênero 
para oferecer meios de 
superação da dependên-
cia econômica”.

Outros dois projetos 
aprovados na última 

sessão foram debatidos. 
O primeiro, de autoria 
de João de Souza Neto 
(Januba, DEM), declara 
de utilidade pública o 
Instituto Casa Rosa-
da de Indaiatuba, uma 
entidade assistencial, 
sem fins lucrativos, lo-
calizada no bairro Mato 

Dentro e cuja finalidade 
é o tratamento de de-
pendentes químicos.

O  s e g u n d o ,  d e 
Adeilson Pereira Silva 
(Figura, PP), dispõe 
sobre a obrigatoriedade 
dos estabelecimentos 
veterinários e de co-
mércio de produtos para 

animais afixarem cartaz 
de incentivo à adoção 
responsável. A inob-
servância desta lei acar-
retará advertência por 
escrito e, não sanada a 
irregularidade, multa 
no valor de R$ 500, que 
poderá ser dobrada em 
caso de reincidência.
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O Estado de São 
Paulo já emite, 
desde terça (20), 

um novo modelo da cartei-
ra de identidade (RG). Os 
novos parâmetros atendem 
ao decreto federal 9.278, 
de 2018, que padroniza as 
cédulas de identidade. O 
prazo para que os estados 
atendam a determinação é 
março de 2020.

Uma atribuição da Se-
cretaria da Segurança Pú-
blica dentro do Estado de 
São Paulo, a emissão dos 
novos documentos é feita 
por intermédio do Instituto 
de Identificação Ricardo 
Gumbleton Daunt (IIRGD/
DIPOL), da Polícia Civil. 
Além de incluir dispositi-
vos que aumentarão a se-
gurança contra falsificação, 
o novo RG trará benefícios 
como a possibilidade da 
inclusão de nome social 
sem a necessidade de al-
teração no registro civil.

O documento apre-
sentará dimensão re-
duzida, mas trará mais 
informações. A partir de 
agora, a carteira de iden-
tidade poderá incluir 
registros como título de 

eleitor, numeração da 
carteira de trabalho e 
previdência social, cer-
tificado militar, carteira 
nacional de habilitação, 
documento de identida-
de profissional, carteira 
nacional  de saúde e 
NIS/PIS/PASEP.

Também poderão 
constar na cédula indica-

tivos para portadores de 
necessidades especiais e 
códigos referentes ao CID 
(Código Internacional de 
Doenças). A inclusão de 
informações adicionais no 
documento será facultati-
va, ou seja, cada cidadão 
poderá optar por incluir os 
registros complementares 
que julgar necessários.

Importância
A emissão dos novos 

documentos estará dispo-
nível em todos os postos 
do Poupatempo do Estado 
e poderá ser solicitado por 
quem vai emitir a carteira 
de identidade pela primeira 
vez ou para aqueles que fo-
rem providenciar a segunda 
via. É importante ressaltar 

que os documentos no 
modelo antigo continuam 
valendo normalmente. 

Para Ernesto Mascella-
ni Neto, superintendente 
da Prodesp, empresa de 
tecnologia do Estado de 
São Paulo que gerencia o 
programa Poupatempo, 
a possibilidade de incluir 
dados de vários órgãos 
em documento único é 
um grande avanço. “Por 
mês, quase 400 mil aten-
dimentos para a emissão 

O Plenarinho da Câ-
mara de Indaiatuba recebe 
na segunda (26) , às 19h, 
a palestra AmpliaMENTE 
– A Jornada do Autoco-
nhecimento, realizada pela 
Amplia Consulting. As 
inscrições podem ser feitas 
gratuitamente em www.
ampliaconsulting.com e 
um quilo de alimento não 
perecível deve ser entregue 
na entrada do evento. 

A palestra será minis-
trada pelo coach José Ani-
bal, consultor, treinador 
e palestrante focado nas 
áreas de desenvolvimen-

da Carteira de Identidade 
são realizados pelo Pou-
patempo. Isso comprova a 
importância que o RG tem 
na vida do cidadão”.

O Poupatempo atende 
com hora marcada, para 
garantir conforto a todos 
os cidadãos. Para marcar 
gratuitamente dia e horário 
para ser atendido, o cidadão 
pode acessar o portal www.
poupatempo.sp.gov.br ou 
então instalar o aplicativo 
SP Serviços em seu celular. 

Estado de São Paulo emitirá novo RG

Plenario terá palestra 
sobre autoconhecimento

Carteira de identidade passou por reformulação visual e funcional, que atendem decreto federal
REPRODUÇÃO

to humano. Engenheiro 
de formação com pós em 
Administração de Empre-
sas, Gestão de Projetos e 
RH, é qualificado e cer-
tificado como Professio-
nal Coach, Life Coach e 
Analista Comportamental 
pelo Instituto Brasileiro de 
Coaching (IBC) e possui 
15 anos de experiência em 
empresas multinacionais.

AmpliaMENTE prome-
te uma jornada de autoco-
nhecimento e a busca por 
seu propósito inabalável. 
O Plenarinho fica na Rua 
Humaitá, 1.167, no Centro. 

Documento poderá incluir registros como título de eleitor, CNH, previdência social, entre outros
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31ª edição da campanha McDia Feliz espera grande público neste sábado

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Am a n h ã  ( 2 4 ) 
acontece a 31ª 
edição da cam-

panha McDia Feliz, pro-
movida pela rede de res-
taurantes McDonald’s. 
Todo o arrecadado com 
a venda do sanduíche 
Big Mac será doado para 
86 projetos de 56 insti-
tuições que cuidam de 
crianças e adolescentes 
em todo o Brasil. 

Em Indaiatuba, a cam-
panha acontece nos res-
taurantes McDonald’s do 
Shopping Jaraguá e Polo 
Shopping, que contará 
ainda com uma série de 
atrações culturais. Todo 
o montante arrecadado 
na cidade é doado para a 
Voluntárias de Apoio no 
Combato ao Câncer (Vo-
lacc), que repassa o valor 
para o Hospital Boldrini, 
referência em combate 
ao câncer infantil, que 
recebe os assistidos pela 
entidade local. 

O presidente da Vo-
lacc, Silvio Oliveira, 

A Secretaria Esta-
dual da Educação (Se-
duc) anunciou na última 
quarta-feira (21) que 
vai expandir o Progra-
ma de Ensino Integral 
(PEI) a partir de 2020. 
Para isso, as escolas 
terão de demonstrar 
interesse até o dia 13 de 
setembro. A expectativa 
é atender cerca de 100 
unidades escolares, que 
tenham, em média, 500 
estudantes cada. 

Neste programa, os 
estudantes passam a ter 
uma matriz curricular 
diferenciada que inclui 
preparação para o mundo 
do trabalho, orientação 
de estudos, experiências 
práticas de ciências, tu-
toria personalizada com 
um professor, além dos 
clubes juvenis, em que os 
alunos se organizam de 
acordo com seus temas 
de interesse como dança, 
xadrez, debates, entre 

McDonald’s e Volacc repetem 
parceria em prol do Boldrini

explica a parceira com o 
McDonald’s e sua impor-
tância para os pacientes 
da Volacc e do Hospital 
Boldrini. “Participamos 
desde a primeira edição 
do McDia Feliz, isso é 
de extrema importância 
para levantarmos a ban-
deira contra o câncer, e 
dar mais qualidade ao 
atendimento dos nos-
sos pacientes”, ressalta. 

DIVULGAÇÃO

Sílvio Oliveira e Joanna Joly, da Volacc, parceira da campanha

“Além sas pesquisas, 
que são muitos impor-
tantes para identificação 
de cura de outras doen-
ças”, completa. 

Em 2019, não hou-
ve venda antecipada de 
tíquetes para o McDia 
Feliz, como em anos 
anteriores. Basta com-
parecer a uma unidade 
do restaurante em In-
daiatuba para ajudar.

McDia Feliz
No Boldrini, a verba 

arrecadada com o McDia 
Feliz de 2019 será rever-
tida para dois importan-
tes projetos: o início da 
pesquisa de novas drogas 
no tratamento de recaí-
das de Leucemia Linfoi-
de Aguda e no estudo do 
Coorte de Nascimentos.

Segundo o pesqui-
sador do Centro, Dr. 
Andrés Yunes, “existem 
alguns casos em que 
a Leucemia Linfoide 
se torna resistente ao 
tratamento e é preciso 
achar novas drogas. A 
pesquisa que será im-
plantada com essa verba 
fará a análise genética 
de 15 amostras do nosso 
biobanco, observando 
as mutações delas e em 
paralelo testando essas 
novas drogas quimiote-
rápicas”, explica.

EDUCAÇÃO
Ensino Integral será 
expandido no Estado

outros. A carga horária 
é de até nove horas e 
meia – na rede regular a 
jornada é de cinco horas.

O investimento da 
Seduc no Ensino Integral 
também ajuda a cumprir 
às metas previstas nos 
Planos Nacional e Es-
tadual de Educação que 
determinam que 50% 
das escolas devem ofe-
recer essa modalidade de 
ensino até 2024 e 2026, 
respectivamente.

Estudos apontam que 
o Ensino Integral ajuda 
a melhorar a aprendiza-
gem dos alunos e aumen-
ta a empregabilidade e 
renda dos egressos. Os 
alunos do Ensino Mé-
dio das escolas do PEI 
tiveram desempenho no 
último Índice de Desen-
volvimento da Educação 
do Estado de São Paulo 
(Idesp) 1,2 ponto maior 
em relação aos estudan-
tes das escolas regulares.
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Es t u d a n t e s  d a 
rede municipal 
de ensino de In-

daiatuba participam da 
segunda temporada de O 
Almoço Mágico, projeto 
de Educação Alimentar 
desenvolvido pela Nu-
triplus em parceria com 
a Secretaria de Educa-
ção. Voltado para alunos 
entre 4 meses e 5 anos, 
conta com contação de 
história para envolver 
não somente a equipe 
pedagógica e os estu-

Segunda temporada de projeto cultural vai até a próxima terça
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Rede municipal de ensino 
recebe projeto da Nutriplus

dantes, mas toda a co-
munidade escolar.

Os objetivos do pro-
jeto são conscientizar as 
crianças sobre a impor-
tância da alimentação 
saudável para a promo-
ção da saúde e incentivar 
o consumo de verduras e 
legumes, em detrimen-
to dos alimentos com 
excesso de gordura e 
açúcar. Utilizando fan-
toches, diversos ele-
mentos cênicos e muita 
música cantada ao vivo, 
a contadora de histórias 
narra sobre a amizade 
de duas personagens, a 

Fadinha e a Bruxinha. 
Quando há respeito, as 
diferenças fazem a ami-
zade ser mais divertida, 
bonita e forte, que resul-
ta em mudança de com-
portamento e hábitos 
alimentares, inclusive.

O projeto serve tam-
bém como conteúdo para 
que as escolas se ade-
quem à exigência da 
inclusão da educação 
alimentar e nutricional 
no currículo escolar, 
visto a sanção da Lei 
13.666/2018, que inclui 
educação alimentar e 
nutricional entre os te-

mas transversais, que de-
vem ser abordados tanto 
no ensino fundamental, 
quanto no médio.

Hoje (23), o projeto 
passa pela Emeb Maria 
Nazareth Pimentel, às 
8h30 e 15h, e pela Emeb 
Nízio Vieira, às 10h e 
13h30. Na segunda (26), 
pela Emeb Parque das 
Nações, às 8h30 e 13h30, 
e Emeb Patrocínia Ro-
bles Provenza, às 10h e 
15h. Na terça (27), pela 
Emeb Sinésia Martini, às 
8h30 e 15h, e pela Emeb 
Suely Terezinha Amstal-
den, às 10h e 13h30. 

Parque dos Pássaros Projetos 
Imobiliários Spe Ltda CNPJ 
11.805.708/0001-36, comunica 
a redução de seu capital social 
para R$ 4.635.353,00 em razão 
de seu valor excessivo face a 
atividade social.

FEIRA
Security Intelligence 
Fair acontece no Polo

O Polo Shopping In-
daiatuba receberá nos dias 
6, 7 e 8 de setembro, a 2ª 
edição da Security Intelli-
gence Fair, feira regional 
de negócios ligados à segu-
rança patrimonial de pes-
soas e empresas. O evento 
acontecerá na Praça Cen-
tral do empreendimento.

A Feira contará com 
20 expositores que irão 
apresentar os últimos lan-
çamentos em produtos e 
serviços de grandes marcas 
ligadas à segurança na re-
gião, como veículos espe-
ciais, controles de acesso, 
monitoramento remoto, 
portaria digital, prevenção 
a incêndios, veículos blin-
dados, uniformes, acessó-
rios e artefatos militares, 
cursos e formação univer-
sitária, segurança/limpeza 
e conservação patrimonial, 
entre outros serviços. O 
púbico interessado pode-
rá negociar diretamente 
com as empresas durante 
a Feira, com preços e 
condições especiais.

Paralelamente à Feira, 
haverá apresentações po-
liciais e demonstrações de 

defesa pessoal, sempre sob 
a supervisão de grandes 
especialistas prontos para 
interagir com os presentes. 
A Security Intelligence 
Fair é coordenada por João 
Carlos Pestana, profissional 
com 12 anos de expertise 
em ações sociais junto a 
ONU, Poder Judiciário e 
Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São 
Paulo, e mais de 25 anos de 
atuação na área de eventos 
no segmento Show Busi-
ness e Feiras Comerciais.

“Com a feira buscamos 
atingir não só os empresá-
rios de Indaiatuba e região, 
mas também os da capital 
paulista, para que eles te-
nham a oportunidade de 
conhecer as novidades do 
segmento e fazer bons ne-
gócios durante o evento”, 
afirma João Carlos Pestana.

O horário de funciona-
mento da Security Intelli-
gence Fair será na sexta-
-feira (6) e sábado (7), das 
10h às 22h, e no domingo 
(8), das 12h às 20h. O Polo 
Shopping Indaiatuba fica 
na Alameda Filtros Mann, 
670, no Jardim Tropical. 

Contação de história, voltado para alunos entre 4 meses e 5 anos, envolve professores, alunnos e toda comunidade escolar

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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Médicos do Sírio-Libanês e Universidade de Stanford formam conselho consultivo do curso de Medicina

UniMAX anuncia parceria com  
centros de referência em saúde

O Centro Universi-
tário Max Plan-
ck (UniMAX), 

anuncia a criação do con-
selho consultivo forma-
do pelos médicos Paulo 
Chapchap, Silvano Raia 
e Giovanni Guido Cerri, 
todos do corpo clínico 
do Hospital Sírio-Liba-
nês, e o professor Dr. 
Robson Capasso, da Uni-
versidade de Stanford. A 
iniciativa estreita ainda 
mais a parceria do cur-
so de Medicina da Uni-
MAX, em Indaiatuba, 
com renomados centros 
de referência nacional e 
internacional em saúde.

Os médicos do con-
selho consultivo contri-
buirão ativamente para 
o planejamento das ati-
vidades educacionais da 
graduação da UniMAX e 
de atenção à saúde da ci-
dade de Indaiatuba. Fre-
quentarão a instituição 
de ensino e farão visitas 
técnicas aos serviços de 
saúde para propor novas 
abordagens de ensino 
e de cuidado, além de 
ministrar conferências 
de temas específicos em 
suas áreas de atuação. 
Essas conferências fa-
zem parte do Programa 
Fronteiras na Saúde e es-
tão abertas à comunida-
de acadêmica da área da 
saúde da UniMAX e aos 
profissionais de saúde da 
Secretaria Municipal de 
Saúde e Hospital Augus-
to de Oliveira Camargo 

(Haoc).
Também, mensal-

mente, os alunos passa-
rão um dia em atividades 
práticas no Hospital Sí-
rio-Libanês para ampliar 
e aprofundar suas práti-
cas na atenção à saúde. 
No próximo dia 28 de 
setembro, esses estu-
dantes participarão do 3º 
Encontro Nacional Mé-
dicos do Futuro, evento 
promovido pelo Hospital 
Sírio-Libanês e voltado 
à graduação em medi-
cina e jovens médicos 
de todo o Brasil. Neste 
encontro serão discuti-
dos e apresentados, sob 
uma ótica de vanguarda, 
temas relevantes e atu-
ais como telemedicina, 
inteligência artificial, 
startups no mercado de 
saúde e experiência do 
paciente, entre outros.

Proposta
O evento Médicos 

do Futuro vem ao en-
contro da proposta do 
conselho consultivo que 
pretende integrar à for-
mação humanizada dos 
estudantes, assuntos que 
envolvam a biotecnolo-
gia aliada à medicina, 
pesquisa, empreende-
dorismo e tecnologia, 
ligados diretamente ao 
ensino através de me-
todologias ativas, que 
compreende 100% das 
atividades do curso de 
Medicina da UniMAX.

“Um dos focos de 
uma faculdade de medi-
cina moderna tem de ser 
a criação de uma cultura 
de empreendedorismo 
e inovação tecnológica. 
Um terço dos alunos, 
atualmente, pretende 
ser empreendedor, sen-

do necessário mostrar a 
eles algo além de uma 
medicina convencional. 
É muito importante que 
o médico conviva com 
outros profissionais, em 
especial, os engenheiros. 
Essa convivência ajuda 
a criar a cultura do em-
preendedor. Isso permite 
ainda uma experiência 
interessante dessa nova 
visão em associar a aten-

ção primária aos recur-
sos da saúde digital”, 
destaca Cerri.

A inserção de dis-
ciplinas em inglês no 
currículo do curso de 
Medicina é, ainda, ou-
tro quesito a ser im-
plantado na UniMAX. 
O objetivo é elevar o 
curso a padrões inter-
nacionais e se tornar um 
diferencial na formação 

do futuro médico.
A atuação do conse-

lho consultivo e a par-
ceria com o Hospital 
Sírio-Libanês também 
estreitará ainda mais o 
relacionamento com o 
Haoc, com a troca de 
experiências, além de 
contribuir com a cida-
de de Indaiatuba, que 
receberá importantes 
avanços da medicina 
deste centro de atenção 
à saúde com quase 100 
anos de existência e que 
atende mais de 120 mil 
pacientes  anualmente. 
Esse mesmo movimento 
já foi estendido à Secre-
taria Municipal de Saú-
de, particularmente com 
foco na telemedicina.

“A Medicina da Uni-
MAX se apresenta como 
uma proposta de van-
guarda buscando contri-
buir para uma formação 
humanizada e voltada 
para a inovação social 
com orientação à prática 
profissional aliada a ex-
celência acadêmica”, co-
memora a coordenadora 
de Medicina, Valéria 
Vernaschi Lima.

Dr. Silvano Raia integra Conselho Consultivo de Medicina da UniMAX, com objetivo de elevar curso a padrões internacionais

DIVULGAÇÃO

 A9

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

As inscrições para o 
Vestibular de Medicina 
2020 UniMAX estão 
abertas e os interessados 
podem se inscrever pelo 
site www.vunesp.com.
br até dia 11 de setem-
bro.  A organização, 
inscrição, aplicação e 
correção das provas da 

Vestibular de Medicina 2020
1ª fase do processo sele-
tivo serão realizadas pela 
Vunesp (Fundação para 
o Vestibular da Universi-
dade Estadual Paulista – 
Julio de Mesquita Filho).

Em 2020, a UniMAX 
oferece 80 vagas para o 
período integral, com 
duração de 12 semes-

tres. A primeira etapa, 
contendo provas objeti-
va, discursiva e redação, 
acontece no dia 28 de 
setembro, das 14h às 
19h. O edital comple-
to poderá ser acessado 
pelo site da Vunesp ou 
da UniMAX em www.
faculdademax.edu.br.
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Empresa oferece mão de obra de qualidade e materiais versáteis e sustentáveis para seu projeto
FOTOS: ARQUIVO

Mr. Roof traz inovação em estruturas 
para telhados em aço galvanizado
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Atuante desde ja-
neiro de 2018 em 
Indaiatuba, a Mr. 

Roof é especialista em 
telhados em aço galva-
nizado, atuando ainda 
com telhas sanduíches e 
galvanizadas que podem 

ser utilizadas para a co-
bertura de diversas obras, 
como residências, galpões 
e muito mais. Atenta ao 
mercado, a empresa pre-
parada para atender as 
exigências de seus clien-
tes, oferecendo mão de 
obra de qualidade, com 
a utilização de materiais 
versáteis e sustentáveis, 

que a destacam no seg-
mento da construção civil 
em Indaiatuba e região. 

As estruturas para te-
lhado da Mr. Roof são 
feitas com aço galvaniza-
do revestidas com zinco. 
Sustentáveis, representam 
uma solução ecológica 
para a construção civil e 
surgem como alternativa 

ao uso de madeira, evitan-
do assim que essa matéria-
-prima seja excessivamen-
te explorada. “O cliente 
nos passa sua demanda e a 
Mr. Roof fornece um pro-
jeto da estrutura do telhado 
dele, com os materiais que 
disponibilizamos”, conta 
o engenheiro Flávio Mas-
chieto Azuaga. “Também 
podemos fornecer a mão 
de obra ou então orientar 
o empreiteiro ou pedreiro 
escolhido pelo cliente para 
fazer a montagem”. 

Mas quais as vanta-
gens de se utilizar mate-
rial com aço galvanizado? 
“As vantagens são muitas: 
mais leve, maior relação 
de quilo em comparação 
às estruturas executadas 
em madeira, e maior du-
rabilidade”, conta Flávio. 
“Além disso, é muito mais 
rápido de se instalar, faz 
qualquer tipo de estrutura 
de telhado, sobre a laje ou 
mesmo sem a laje”. 

Produtividade
A produtividade é 

garantida, pois todos os 
itens estruturais são pa-
rafusados, sem utilização 
de solda, e não há des-
perdício de materiais di-
retos. “Hoje em dia, por 
questões de segurança, 
os bancos que financiam 
as obras estão exigindo 
esse tipo de material 
para que tenham uma ga-
rantia de longo prazo”, 
afirma o engenheiro. 
“Isso porque o material 
em aço galvanizado não 
propaga fogo”, explica. 

A versatilidade é ou-
tro destaque, uma vez 
que podem ser empre-
gadas telhas cerâmicas, 
de concreto, fibroci-
mento, bem como telhas 
metálicas e ecológicas, 
de acordo com as ne-
cessidades do cada vez 
mais exigente mercado 
da construção civil de 
Indaiatuba e região. 

“Temos mais de 120 
obras entregues e atual-
mente somos parceiras, 
com obras em andamen-
to, da Masotti Investi-
mentos, na execução de 
três torres de prédio na 
Villa Helvetia; diver-
sas casas com a HAUS 
Arquitetura; além de 
executarmos estrutura 
de telhado sem laje com 
vão livre de mais de dez 
metros no condomínio 
de alto padrão Reserva 
Portal Japy, em Cabre-
úva”, conta Flávio. 

Para saber mais so-
bre a Mr. Roof Estrutu-
ras e Telhados em Aço 
Galvanizado e solicitar 
seu orçamento, entre em 
contato pelo WhatsApp 
(19) 98355-8383, pelo 
telefone (19) 3801-1094 
ou no site www.mrroof.
com.br. A empresa está 
localizada na Estrada Mu-
nicipal do Sapezal, 1.038, 
em Indaiatuba (SP). 

Empresa está localizada na Estrada Municipal do Sapezal e atua em Indaiatuba e região desde 2018 Mr. Roof tem mais de 120 obras entregues e entre suas atuais parceiras está a HAUS Arquitetura



Na manhã de sábado 
(17), guardas civis efe-
tuaram o resgate de um 
cachorro, vítima de maus-
-tratos. O fato ocorreu em 
uma residência na rua 11 
de Junho, na região central. 
A equipe da viatura 111, 
composta pelos guardas 
Barrada e Gianluca, reali-
zava o patrulhamento pelo 
bairro, quando foi abordada 
por algumas pessoas que 
relataram a situação de 
abandono de um cachorro 
dentro de uma residência.

Os guardas foram até 
o endereço informado e 
fizeram contato com vi-
zinhos, que confirmaram 
a situação, informando 
que a dona do imóvel não 
aparecia na casa há mais 
de 15 dias. Do lado de fora 

PATRULHAMENTO

DETENÇÃO

FINAL DE SEMANA

Guardas Civis 
resgatam cachorro 
vítima de maus-tratos

Menor é flagrada realizando tráfico 
de drogas no Jardim Morada do Sol

Clínica é roubada durante 
noite no Jardim Pau Preto

da casa foi possível cons-
tatar o animal abandonado 
e muito lixo no quintal. 
Com o apoio da viatura 
do Supervisor, os agentes 
conseguiram acessar a 
residência através da casa 
de um vizinho e realizaram 
o resgate do cachorro em 
situação de maus-tratos.

Ao acessarem o quin-
tal, descobriram que o 
cachorro estava vivo por-
que estava se alimentan-
do de outro animal que 
estava morto no local. O 
cachorro debilitado foi en-
caminhado para o Centro 
de Reabilitação Animal, 
onde recebeu atendimento 
especializado. Um boletim 
de ocorrência foi registrado 
na delegacia de polícia, que 
irá prosseguir com o caso.

Duas pessoas são presas por 
embriaguez no final de semana
Em um dos casos, motorista bateu contra carro estacionado
DA REDAÇÃO
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No último final 
de semana duas 
pessoas foram 

presas, em duas ocor-
rências distintas, fla-
gradas na direção de 
veículos automotores 
após a ingestão de be-
bidas alcoólicas.

A primeira ocorrên-
cia foi registada na Rua 
Laudelino Gaspar, no 
Jardim Belo Horizonte. 
O Coade recebeu uma 
ligação no 153, relatando 
um acidente de trânsito.

A equipe 106 da 
Guarda Civil se des-
locou até o endereço 
informado, e no local a 
vítima informou que es-
tava com seu veículo, um 
Fiat Punto, estacionado, 
embarcando seus fami-

liares, quando o moto-
rista do Palio, chocou-se 
contra seu carro.

O motorista do Pa-
lio apresentava sinas de 
embriaguez, e disse aos 
guardas que perdeu o 
controle do seu carro ao 
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Agentes enfrentaram dificuldades para regastar o animal

Motorista embreagado bateu em um veículo estacionado

Uma denúncia na noite 
da última sexta (16) levou 
guardas civis a deterem 
uma menor que realizava 
tráfico de drogas no Morada 
do Sol. Por volta das 22h, a 
equipe da viatura 089 foi in-
formada sobre uma mulher, 
de cabelo preto, calça jeans 
e bicicleta, que estava reali-
zando tráfico de drogas no 
cruzamento das ruas Zephi-
no Puccineli com Custódio 
Cândido Carneiro. Segundo 
o denunciante, ela escondia 
a droga em uma tubulação 
de água, próximo alguns pa-
lhetes que estavam no local.

A equipe se deslocou 
até o endereço e localizou 
a garota de 17 anos com as 

Na noite de domingo 
(18) um estabelecimen-
to foi alvo de roubo na 
Rua Pedro Gonçalves, 
no Jardim Pau Preto.

Segundo depoimento 
da proprietária, durante 
a madrugada os bandi-

características informadas. 
Questionada, confessou 
estar realizando o tráfico 
de drogas e entregou aos 
agentes duas porções de 
maconha e R$ 335, que 
afirmou ser proveniente 
da venda de entorpecentes. 
Na tubulação indicada pelo 
denunciante, os guardas 
localizaram 24 microtubos 
cheios de cocaína.

Diante dos fatos, tudo 
foi conduzido até a dele-
gacia de polícia, onde por 
determinação do delegado, 
foi elaborado um boletim de 
ocorrência, o entorpecente 
foi apreendido e a menor 
qualificada e liberada para 
sua responsável legal.

dos arrombaram a porta 
principal da clínica e 
levaram os pertences.

Foram subtraídos 
um televisor, dois mo-
nitores e uma fonte. 
Ninguém foi preso até 
o momento.

GCI

tentar atender o celular.
O  s e g u n d o  c a s o 

aconteceu na Avenida 
Visconde de Indaiatuba, 
no bairro Vila Vitória. 
A Guarda Civil recebeu 
denúncias via 153, rela-
tando que o indivíduo 

que estava dirigindo o 
veículo Celta pelo bairro 
estava embriagado.

A equipe do GAM 
088 deslocou-se até 
o bairro informado e 
localizou o veículo. 
Após emitir sinais so-
noros e luminosos para 
realizar a abordagem, o 
condutor parou o carro 
e desceu do veículo, 
com andar cambaleante, 
forte odor etílico e fala 
de difícil compreensão.

Os dois motoristas 
foram encaminhados ao 
Instituto Médico Legal 
em Campinas, onde pas-
saram por exames. Na 
delegacia de polícia de 
Indaiatuba, o delegado 
de plantão ratificou a voz 
de prisão de ambos os 
motoristas pelo crime de 
embriaguez ao volante.
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Campeonato Amador chega 
na última rodada domingo
Jogos definem classificados e rebaixados nesta primeira fase

DA REDAÇÃO
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O C a m p e o n a t o 
Amador série Es-
pecial chega a sua 

última neste domingo (25).  
A rodada vai definir os 
classificados para a fase 
de mata-mata e rebaixados 

para a Série A1 2020.
Na penúltima rodada, 

disputada no último domin-
go (18), o Sporting Club 
Indaiatuba venceu por 1 
a 0 o Camisa 10. Com a 
vitória, a equipe está na 
quinta colocação com 13 
pontos, já o Camisa 10 está 
na oitava, com oito pontos.

CIDA SANTOS
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TABELÃO

Jogando em Cardeal, 
o União Agrícola fez o 
dever de casa e goleou o 
Mastiga Samba por 5 a 0. 
Com o triunfo, a equipe de 
Cardeal está na penúltima 
colocação com sete pontos, 
lutando contra o rebaixa-
mento. O Mastiga Samba 
ficou na quarta colocação 

x x

com 16 pontos.
Outra goleada foi do 

Independente em cima do 
LBC, pelo placar 7 a 0. 
Com os três pontos, a equi-
pe assumiu a vice-liderança 
com 21 pontos. O LBC, 
na nona posição com oito 
pontos, também está na luta 
contra o rebaixamento.

Quem se despediu da 
Série Especial e vai dispu-
tar a série A1 em 2020 foi 
o XV de Novembro. Pre-
cisando da vitória e ainda 
torcendo para um tropeço 
do União Agrícola Car-
deal, o XV não conseguiu 
fazer sua lição de casa e 
foi derrotado por 1 a 0 pelo 
Santa Cruz. A equipe aca-
bou rebaixada, enquanto o 
Santa Cruz está na sétima 
colocação com dez pontos.

No grande duelo da ro-
dada, a Ponte Preta venceu 
por 2 a 1 o Atlético Oliveira 
e garantiu sua vaga na pró-
xima fase da competição. 
Com a derrota, o Atlético 
caiu para terceira colocação 
com 19 pontos ganhos.

Confira a rodada com-
pleta no nosso Tabelão.

22º Campeonato Liga Reg. Aifa de Futsal
Rodada sábado, dia 24, na Sol Sol
Horário Times   Divisão
12h50 Real Sporting x Os Brabos 3°
13h50 Dudaluna Futsal x Lofts Futsal 3º
14h40 Sem Maldade   x Klorofila/Piscina.Com 3º
15h30 Filadélfia Futsal x The Rockets  3º
16h20 Celtic/Otica Diniz x Otro Iskema 3º
17h10 Desportivo Ajax x Puro Malte Futsal 3º

Rodada sábado, dia 24, no Ginásio do Carlos Aldrovandi
Horário Times   Divisão
13h50 Borussia x União Sol Sol Tribuna B 2º
14h40 Óptica Sol/ Belle Brás x Barcemlona Futsal 2º
15h30 Meninos Villa/Talilas x Oros Futsal 2º
16h20 R5/Col. Meta/NH Tools x Flamengo 2º
17h10 Juventus x Real Magia/CA 2º

Campeonato Amador 2019
Rodada domingo, dia 25
Horário Campo   Times  
09h00 Osan  Operário x Mastiga Samba
11h00 Osan  Santa Cruz x Camisa 10
13h30 Osan  Portuguesa x APP
11h00 Ponte Preta Ponte Preta x LBC
13h30 Ponte Preta Campo Bonito x Remulo Zoppi
11h00 XV de Nov. Sport Club Indaiatuba x União 
Agrícola Cardeal
13h30  XV de Nov. XV de Nov. x Atlético Oliveira
09h00 CET   Oliveira Camargo x Viracopos
11h00 CET  Atlético Indaiá x Estrela FC

Liga Regional Aifa 
da 1ª e 2ª Divisão 
começa amanhã

FUTSAL

Amanhã (24) é dado o pontapé inicial do 22º 
Campeonato Liga Regional Aifa 2019 da Primeira e 
Segunda Divisão. A Terceira Divisão teve seu início 
no último sábado (18) com sete jogos.

A Terceira Divisão conta com três grupos, 
sendo dois com nove equipes e uma com oito. 
No grupo A estão: Klorofila, Sem Maldade, Puro 
Malte, Os Brabos, APS Bolívia, Real Sporting, 
Indaiá Buls, Atlético e Desportivo Ajax.

Já o grupo B conta com: Palone Tintas, Cruzei-
ro, Galaticos, Invictus, Lofts, Dudaluna, Parque 
Indaiá B, Schalke Grillos B e União Zona Leste.

O grupo C ficou tem as seguintes equipes: Clube 
9, The Rockets, Otro Iskema, DRB, Celtic, Zenit, 
Filadélfia e Nacional.

Na Degunda Divisão, dez equipes irão brigar pelo 
título. Na divisão de elite nove, equipes vão disputar o 
caneco. Confira a rodada completa no nosso Tabelão.



A13

Sub-17 goleia Francana
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Tribuna Sol Sol é 
campeã do primeiro 
Aifa Veteranos 2019

A base do Primavera 
esteve em cam-
po neste final de 

semana para mais uma 
rodada do Campeonato 
Paulista. Com bons resulta-
dos, equipes buscam classi-
ficação para próxima fase.

Jogando em casa o 
sub-11 enfrentou a equipe 
do Paulista de Jundiaí e 
não tomou conhecimento 
do adversário e venceu 
por 4 a 0. Com a vitória 
o fantasminha está na 
vice-liderança do grupo 
05 com 16 pontos. Na 
próxima rodada os meni-
nos jogam novamente em 
casa contra o Jaguariúna.

No domingo (18) o 
sub-13 entrou em campo 
também para enfrentar o 
Paulista. Em uma parti-
da muito disputada, com 
chances de gols para am-
bos os lados, o empate 
por 1 a 1 prevaleceu no 
Gigante da Vila.  Com o 
empate equipe permanece 
na quinta colocação com 
oito pontos ganhos. A 

No último sábado 
(18) no Ginásio da Sol 
Sol ocorreu a final do 
1º Campeonato Aifa de 
Futsal Veteranos entre 
União Tribuna Sol Sol e 
XII de Junho.

A equipe da Sol Sol 
não tomou conhecimento 
do adversário, partiu para 
cima e não demorou muito 
para abrir o placar. Com 
dois hat trick, um de Nan-
do Grana e outro de Leori, 
a Sol Sol goleou o XII de 
Junho pelo placar de 8 a 2 
e sagrou-se campeão.

Primavera teve saldo positivo neste final de semana no Paulistão
DA REDAÇÃO
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próxima partida da equipe 
será domingo (25) em casa 
contra o Jaguariúna.

O Sub-15 entrou em 
campo sábado (17) contra 
a equipe do Noroeste de 
Bauru. Jogando em casa 
equipe tomou as ações 
do jogo e partiu para cima 
em busca do gol, na parte 
defensiva os meninos 
conseguiram anular as 
principais jogadas do ad-
versário e saíram vitorio-
sos pelo placar de 1 a 0.

Com os três pontos 
garantidos, equipe está na 
vice-liderança do grupo 
com sete pontos ganhos. 

Na próxima rodada sábado 
(24) equipe vai até São 
Paulo enfrentar o líder do 
grupo, o Corinthians.

Quem encantou mais 
uma vez o torcedor foi a 
equipe sub-17, também no 
sábado os meninos enfren-
taram a equipe da Fran-
cana e conquistaram uma 
grande vitória. Repetindo 
um excelente esquema 
de jogo, os meninos não 
tomaram conhecimento 
do adversário e aplicaram 
uma goleada por 6 a 1.

Com a vitória equipe 
assumiu a liderança do 
grupo 14 com dez pontos 

ganhos. Na próxima ro-
dada sábado (24) equipe 
vai até São Paulo para 
enfrentar o Juventus.

O sub-20 conquistou 
sua primeira vitória nesta se-
gunda fase do Campeonato 
Paulista. Jogando em Águas 
de Lindóia equipe venceu 
por 2 a 1 a Ponte Preta. 

Com a vitória equipe 
entra na briga pela classi-
ficação, o Primavera está 
na terceira colocação do 
grupo 07 com quatro pon-
tos ganhos. Equipe volta a 
campo domingo (25) fora 
de casa contra o líder do 
grupo o Santos.

Jogado em casa, a equipe Sub-17 goleou o Francana por 6 a 1 e assumiu liderança do grupo 

Sol Sol União Tribuna venceu XII de Junho pelo placar de 8 a 2

FUTSAL

Um grande  j ogo 
marcou a disputa pelo 
terceiro lugar entre Os 
Brabos e Schalke 83. As 
duas equipes jogaram um 
grande futsal e a partida 
foi decidida nos detalhes. 
Melhor para o Schalke, 
que saiu vitorioso pelo 
placar de 5 a 4.

A artilharia ficou 
por conta de Darley 
com 12 gols anotados. 
O União Tribuna Sol 
Sol ainda obteve a me-
lhor defesa e o melhor 
ataque da competição.
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3ª Feijoada Musical Solidária acontece domingo na Vila Tramonti

Horóscopo de 23/08 a 30/08
Por Alex Costa Guimarães

A14

Se samba esquenta a 
alma, sambar com 
causa nobre aque-

ce ainda mais o coração. 
No próximo domingo, 25 
de agosto, o grupo Samba 
de Gaveta se apresenta 
em prol do Instituto Ga-
briel e do projeto Amigos 
dos Deficientes Visuais 
de Indaiatuba (ADVI). 
A 3ª Feijoada Musical 
Solidária será preparada 
pelo Buffet Ferracini e 
acontece a partir das 12h 
na Vila Tramonti. O in-
gresso custa R$ 50.

“Nosso show não dei-
xa ninguém ficar parado. 
Todo mundo canta e dança 
junto, lembra dos tempos 
das músicas e se diverte. 
No caso dos shows fi-
lantrópicos, o legal é que 
as pessoas se divertem 

ajudando quem precisa 
e o trabalho do Instituto 
Gabriel é muito bonito, 
então dá mais vontade 
ainda de ajudar se divertin-
do”, afirma Sinézio Shina, 
pandeirista do grupo.

Com um repertório 
muito específico, com 
músicas de 1965 a 1985, 
o grupo faz releituras de 
composições de Benito 
di Paula, Originais do 
Samba, Demônios da Ga-
roa, Toquinho e Vinícius, 
Tim Maia, Jorge Ben 
Jor, Beth Carvalho, Raul 
Seixas, entre outros no-
mes de peso. Para com-
pletar a nostalgia, ainda 
tem histórias curiosas e 
jingles de propagandas 
“inesquecíveis” da época.

Formado por músicos 
com anos de estrada, Sam-
ba de Gaveta é uma feliz 
união entre amigos aman-
tes da boa música. O grupo 

é formado por Sinézio 
Shina no pandeiro; Carli-
nhos Carranca, no violão; 
Pedro Piezzone, no violão 
de 7 cordas e Adilson 
Pontin, na percussão.

Criada em parceria com 
o Instituto Gabriel, a ADVI 
mantém um cadastro com 
mais de 65 deficientes 
visuais e atende de forma 
totalmente gratuita cerca 
de 25 pessoas que atuam 
nas diversas atividades do 
programa, como o curso de 
orientação e mobilidade, 
aulas de taekwondo adap-
tado, oficinas de braile, 
informática e tecnologias 
assistivas, nutrição, culi-
nária, fisioterapia e aten-
dimento psicológico, além 
de passeios e ações em 
parcerias com a sociedade 
civil e poder público. As 
atividades já acontecem 
com apoio de importantes 
parceiros como a Facul-

Bacurau tem estreia nacional no dia 29 de agosto

O ariano continua em uma ótima fase para trabalhar com a orga-
nização de sua mente e de suas atitudes e isso durará por algumas 
semanas. Momento onde suas ações são refletem no ambiente de 
trabalho e isso pode ser tanto pelo lado positivo quanto pelo neg-
ativo. Momento delicado para sua saúde, é bom evitar excessos, 

pois suas emoções estarão se reorganizando.

O taurino luta agora para encontrar um local dentro de si onde 
possa ter alegrias e prazeres, é comum estar mais atraente e com 
isso gerar sentimentos de renovação de si naquilo que acredita 
que já conhece acerca de si mesmo. Sua familia, seu lar oferecem 
ganhos e gastos, o nativo precisará filtrar alguns aspectos disso, 
por isso seu autoconhecimento, e o entendimento de suas raízes 
são importantes.

O geminiano está em um momento de muito contato com as pessoas, sua mente 
estará muito agitada e seu magnetismo estará muito forte. Esse 
magnetismo facilitará muito o geminino que trabalha com vendas, 
pois terá muitas facilidades em função desse encanto. Para o nativo 
que for fechado e não goste de conversar nem estudar, é bom rever 
esses conceitos nesse período.

 
O canceriano enfrenta agora a possibilidade de melhorar aspec-
tos de sua mente, pode resolver problemas de relacionamentos, 
entenderá como funciona sua forma de se expressar e poderá 
organizar as situações que precisem de uma forma de visão mais 
racional e menos emotiva. Pode vir a mudar seus valores pessoais.

Mais outra semana o leonino vive para entender e melhorar seus 
valores pessoais, sua parte financeira, como expandir suas bases 
materiais, sua força de vontade e de concretização. Ainda não é 
um bom período para os romances, mas pode melhorar sua visão 
de como expandir sua vida pessoal. Ganhos podem vir de sua 

vida profissional. 

O virginiano está vivendo uma fase onde sentirá ímpetos de agar-
rar sua vida com unhas e dentes e produzir novos movimentos 
de expansão e progresso. Isso gerará novos planejamentos, e ao 
mesmo tempo suas emoções tendem a ser mais fortes, porém sob 
controle. Uma nova filosofia de vida pode surgir e pessoas que 
vem de longe ajudam muito o nativo.

O libriano ainda vai vivenciar por algumas semas uma certa 
turbulência em sua vida pessoal. Seus relacionamentos íntimos, 
sua sociedade comercial (se tiver) o nativo precisa entender que o 
momento exige que avalie como é sua maneira de agir e entenda 
que pode melhorar muito se se permitir aprender fatos, atitudes 
e conhecimentos novos. Pode se sentir isolado ou solitário. Se 

for assim, faça meditação, ajudará muito.

O escorpiano está numa fase boa de trabalho, onde pode iniciar 
um novo trabalho ou começar seu progresso material com ajuda 
de amigos e conhecidos do trabalho. Excelente fase para enfrentar 
a vida e se lançar nos desafios, pois os resultados serão positivos. 
Cuidado com sua expressão pessoal, pois pode gerar inimizades.

Os sagitarianos estão com uma força de atração maior que antes. O 
momento é muito positivo, os fatos ocorrem de forma a favorecer o 
nativo. Portanto, aproveite para crescer expandir sua visão de vida, 
não se permita ficar rígido em padrões antigos, pois as possibilidades 
de mudanças estão favorecidas em todos os níveis. Aproveite.

O capricorniano enfrenta uma boa oportunidade de expansão, 
porém para isso se concretizar terá que enfrentar seus medos de 
crescer e de expandir. Viagens para longe agora será muito prove-
itoso e trará fortes resultados em seu dia-a-dia. Sua vida profissional 
está em expansão e sua força de atuação na vida também.

O aquariano vive a fase final e importante de um período de ren-
ovação em diversos setores de sua vida, como: trabalho, saúde, estu-
dos, mente, familia, lar, a força de atuação em seu meio ambiente, e o 
entendimento que tem de si também está mudando. Isso é importante 
pois renova seus pensamentos e sua mente fica revigorada.

O pisciano pode enfrentar algumas dificuldades com as 
outras pessoas, seus relacionamentos pessoasi ou comerciais 
tendem a mostrar onde o nativo está exagerando nas atitudes, 
pode ter que gastar mais do que devia com os outros ou 
com familiares.

dade Anhanguera e o Sesi 
(Serviço Social das Indús-
trias) de Indaiatuba, que 
sediam o programa.

“Em Indaiatuba temos 
aproximadamente 2% da 
população com esta defi-
ciência, que não contavam 
ainda com uma associação 
que pudesse representá-
-los. Foi decidido então 
criar uma entidade para 
poder tornar a vida da pes-
soa com deficiência visual 
menos limitada”, comenta 
Osvaldo Jesus de Moraes 
Junior, gestor da ADVI. 

ADVI e Samba de Gaveta 
realizam evento beneficente

3ª Feijoada Musical 
Solidária
Data: 25 de agosto 
Horário: 12 horas 
Local: Vila 
Tramonti 
Endereço: Estrada 
Municipal José Bol-
drini, 3.150 
Ingressos: R$ 50

Samba de Gaveta reúne em repertório releituras de Originais do Samba, Demônios da Garoa, entre outros
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Espetáculo stand up relata, de maneira inusitada, situações que envolvem docentes e alunos

Diogo Almeida traz Vida de Professor 
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A Teatro GT traz 
para Indaiatu-
ba o espetácu-

lo Vida de Professor, 
com o comediante Diogo 
Almeida, que acontece 
nesta sexta-feira, 23 de 
agosto, às 20 horas, no 
Ciaei (Centro Integrado 
de Apoio à Educação 
de Indaiatuba). Em 80 
minutos de show, o co-
mediante faz um raio x 
do cotidiano da vida dos 
professores e de quem 
convive com eles. 

Diogo Almeida é for-
mado em Rádio e TV e 
jornalismo. Entrou para 
a vida docente minis-
trando aulas para jovens 
e adolescentes, além de 
ter atuado na coorde-
nação pedagógica. Foi 
casado com uma profes-
sora, o que contribuiu, 
também, para a sua afini-
dade e identificação com 
a vida dos professores.

Começou sua carreira 
no humor há seis anos, 

em Curitiba, onde ganhou 
o primeiro campeonato 
paranaense de stand up. 

Seus vídeos ganharam 
grande notoriedade dentro 
do segmento educacional, 
devido à identificação 
gerada. Hoje, os vídeos 
ligados à educação so-
mam mais de 10 milhões 
de visualizações nas re-
des sociais. Atualmente, 
Diogo se apresenta nas 
casas mais tradicionais 
de stand up do país, 
como Curitiba Comedy 
Club, Comedians, Be-
verly Hills, entre outras. 

Inusitado
Em Vida de Profes-

sor, Diogo relata, de ma-
neira inusitada e engra-
çada, as situações que 
envolvem os docentes 
e demais profissionais 
ligados à educação. Tipos 
de professor, de aluno, 
relacionamento amoroso 
e conjugal, a sala dos pro-
fessores como ambiente 
de interação, os pais dos 
alunos, relação entre os 

professores a coordena-
ção pedagógica, entre 
outros assuntos. 

Os ingressos custam 
R$ 60 (inteira) e R$ 30 
(meia-entrada, profes-
sores e funcionários da 
rede de ensino e com 
apresentação de cupom 
de desconto). As vendas 
acontecem na Specia-
le Presentes do Polo 
Shopping Indaiatuba 
(Alameda Filtros Mann, 
670) e na bilheteria do 
Ciaei, no dia do evento, 
a partir das 14 horas. 
Pela internet, as vendas 
acontecem em www.
ingressodigital.com.

Vida de Professor, 
com Diogo Almeida
Data: 23 de agosto 
Horário: 20 horas 
Local: Ciaei
Endereço: Av. Eng. 
Fábio Roberto Barna-
bé, 3.665
Duração: 80 minutos 
Classificação: 12 anos 
Informações: 
www.teatrogt.com.br

DIVULGAÇÃO

Vídeos ganharam notoriedade dentro do segmento educacional devido à identificação gerada 
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A Nova Loja

Flor de Lis

Bar do Alemão - DELIVERYBicho Amigo

Adelaide Decorações Duas Rodas

Anderson, Paloma e Daniela essa semana no Restaurante 
Kostela do Japonês

Grupo de Capoeira Força Rara, uni a dança e doação. E você 
ainda pode ajudar, fazendo uma aula gratuita e doando alimentos, 
para o Lar São Fancisco

Os amigos Marcelo e Murilo no Kostela do Japonês saboreando 
a maravilhosa costela super macia

Casamento  no  d ia 
18/05/2019 de Lucineide 
dos Santos Antunes e 
Gilberto Antunes. É a A 
Nova Loja homenageando 
seus clientes. 

O lindo gatinho 
Mingau da 
proprietária 
Fernanda, em 
consulta com a 
Dra. Ana Lucia 
na Clínica Bicho 
Amigo.

Bar do Alemão oferece de terça a sexta Almoço Executivo com 
quatro opções: Parmegiana de Berinjela R$31,90 – Frango 
Crocante R$34,90 – Peixe Grelhado R$ 39,90 e Filé a Cavalo 
R$41,00, todos acompanham salada e sobremesa. Toda quinta 
no jantar rodizio de parmegiana com o Quarteto Fantástico 
de Mignon, Peixe, Berinjela e Frango por apenas R$39,90/
pessoa e abuse do Delivery, ligue já Fone: (19) 3816-8600 / 
(19) 3816-8899. Bom demais! – Avenida Coronel Estanislau 
do Amaral, 630 – Itaici. 

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

A Bicicletaria Duas Rodas já está se preparando para o DIA DAS 
CRIANÇAS com muita novidade! E conta com bicicletas não 
somente para as crianças mas para todas as idades, incluindo 
marcas como: OGGI, AUDAX, SENSE, TSW, entre outras! Isso 
e muito mais você encontra na Avenida Presidente Kennedy 624 
Cidade Nova, Indaiatuba-SP, telefone (19)997310269.

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

Aproveite a promoção imperdível 
da Flor de Lis - Unha em Gel de 
R$160,00 por R$130,00. Ligue já 
e marque seu horário. Fone: (19) 
3825-0623 e (19) 99921-7576 
WhatsApp - Rua: Alberto Santos 
Dumont, 1209 – Cidade Nova
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Grenelle Gastropub

Toda quinta-feira no Happy Hour do Grenelle Gastro Pub 
aproveite a promoção de hambúrguer que está fazendo 
o maior sucesso. Vale lembrar que até o final de agosto 
aos sábados no almoço você poderá saborear a deliciosa 
feijoada que todos adoram. Av. Conceição, 250. Fone: 
(19) 3834-4802 / (19) 9 9924-2494. WhtasApp

Amigos curtindo a noite em família na Pizzaria Babbo 
Indaiatuba, a Babbo fica na  Av. Presidente Vargas, 1540.

Henrique Souza, Flávia Souza, Débora Facio e Jorge Souza 
no almoço do Dia dos Pais com Léo Violeiro no Quintal da Vó

A fotógrafa Alessandra Barbiei de férias na Serra GaUcha 
Jessica, da 
Autocheck com 
sua filha Emily 
recebendo um 
delicioso Bolo 
da Madre. Um 
presente do 
Mais Expressão!

Vice presidente Manuel e Ana no 9 Para Dançar

Tatiana, Beatriz e Karla no Grenelle Gastro Pub

Presidente Hidelbrando e Shirley na Noite do Rock do 
Clube 9 de Julho

Diretor Social Ricardo e Régia na Noite do Pop Rock do 
Clube 9 de Julho

Casal Elvis e Bianca no Cintra Restaurante
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 ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO - ATENTO

Amanda, 29/08

Josiane, 30/08

Paulo, 15/08

Suely, 28/08

Edinalva, 19/08

Maria Raquel, 20/08

Rander, 22/08

Wilson, 26/08

Jantar e Coletiva de imprensa para a apresentação 
da programação musical comemorativa aos 20 anos 
do EMPÓRIO DO NONO, que fica na Avenida Albino 
J. B. Oliveira n. 1128 - Barão Geraldo em Campinas, 
e lançamento oficial do chope artesanal, com edição 
limitada, desenvolvido por ocasião do aniversário da casa. 

O Polo Shopping receberá nos dias 6, 7 e 8 de setembro, 
a 2ª Edição da Security Intelligence Fair, feira regional de 
negócios ligados à segurança patrimonial de pessoas e 
empresas. A Feira contará com 20 expositores que irão 
apresentar os últimos lançamentos em produtos e serviços 
de grandes marcas ligadas à segurança na região.

A Talento Incluir, uma consultoria que já viabilizou empregos 
a mais de 5,5 mil pessoas com deficiência, realiza o 
“Circuito Talento Incluir”, sobre Diversidade e Inclusão em 
Indaiatuba, no próximo dia 29, na sede da John Deere,das 
8h30 as 17h. As inscrições são gratuitas e devem ser 
realizadas pelo site: talentoincluir.com.br/circuito/ 

Na noite do dia 19, aconteceu na USF de Campinas, 
o Coquetel de Lançamento do Festival Gastronômico 
Itinerante Sabores da Terra 2019. Com Curadoria de 
Manuel Alves Filho, e pela primeira vez o festival será 
realizado em Campinas. O evento acontece de 26/08 
a 08/09, a festa de abertura será nos dias 25 e 26/08 
na Lagoa do Taquaral, portão 05.

Jantando um Virgínia, na Burguer Land do amigo Neto, 
ouvindo Eletrc Light Orquestra e depois uma deliciosa 
sobremesa de Torta de Chocolate Belga amargo com 
base de Oreo, e sorvete de baunilha com calda de 
chocolate quente. Uma delícia tudo!

A ACENBI promoveu 
na noite do di 15/08, a 
de Coletiva de Imprensa 
para a Japan Festival 
2019 Indaiatuba Matsuri, 
no Parque Mall. Com a 
presença de Ugo Hoyama, 
dez vezes medalha de 
ouro no Tênis de mesa, 
hoje treinador da equipe 
nacional feminina de tênis 
de mesa, que fez uma linda 

palestra muito motivante, A responsável pela montagem da festa é a Tasa Eventos de Sérgio Takao Sato, que explicou 
tudo sobre a festa, estrutura, atrações e muito mais. Data: 13 a 15 de Setembro de 2019. Local: Pavilhão da Viber

Cirva é beneficiada por Terapia Assistida por Animais promovida pelo curso de Medicina Veterinária da UniMAX

Membros da diretoria executiva do Indaiatuba Clube durante 
o sorteio de brindes realizados no Almoço do Dia dos Pais

Lorenzo, aluno do Maternal II do Colégio Meta, com seus 
pais, no Evento Um dia em Família, no Parque Ecológico
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O Filme Eu sou Brasileiro teve sua pré estréia no dia 14/08 
com a presença de amigos, a imprensa e autoridades. Na 
Foto o Alessandro Barros diretor, Primeira Dama Tania 
Castanho e a atriz Cristiana Oliveira. O Mais Expressão 
esteve presente e agradece ao Cine Topazio pelo convite.

No dia 15/08 aconteceu a coletiva de imprensa do JAPAN FESTIVAL/2019, onde foi apresentado o planejamento 
da festa. Na foto Lívia Sueno Toda (associada), Sérgio Seigi Saito (Diretor de Relações Públicas da ACENBI), 
Paulo Minoro Suenaga (vice presidente cultural da ACENBI), Juscelino Takashi Ueyno (presidente da ACENBI), 
Sérgio Takao Sato (representante da Tasa Eventos), Anésio Tadatsugo Kimura (presidente do conselho 
deliberativo da ACENBI), Célio Massao Kanesaki (associado e vereador), Ana Clara Sueno Toda (associada)

A Vilma Modas é 
nossa mais nova 
participante do Frutos 
de Indaiá / 2019, e 
o Mais Expressão 
dá as boas vindas 
e deseja sucesso 
na nova loja que 
inaugurou dia 08/08 
a Vilma Bijoux no 
Shopping Jaraguá.

A Casa de Chá Margot está em novo endereço, na Av. Coronel 
Antônio Estanislau do Amaral, 360  em Itaici. O Mais Expressão 
deseja muito sucesso nessa nova etapa e dá as boas vindas 
a elas Leticia Nicolielo e Gabriela Fontes, pela nova parceria.

Dr. Eduardo Pereira dos Santos Diretor do Hospital Indaituba 
no pré lançamento do filme Eu sou Brasileiro, onde foram 
gravadas cenas no hospital, com ele o Diretor do filme 
Alessandro Barros e a atriz Cristiana Oliveira.

O Mais Expressão da as boas vindas ao Engenheiro Kleber 
de São José Diretor da Esquadro Topografia, nosso mais 
novo participante do Frutos de Indaiá/2019

A Equipe da Casa do Frango, espera por você nesse fim de 
semana com o delicioso frango assado que é um sucesso e 
as marmitex. Faça seu pedido pelo Telefone (19) 3835-1530. 
O Mais Expressão agradece pela nova parceria

C lóv i s  f o i  o 
ganhador  do 
sorteio da Pizzaria 
Tor re laguna, 
do programa 
E x p r e s s ã o 
no Ar, assista 
todas as sextas 
feiras e participe 
você tbem. A 
T o r r e l a g u n a 
f i c a  n a  A v . 
Ce l .  Anton io 
Estanislau do 
Amaral,587, Itaici.

Sábado é dia da tradicional Feijoada da Vó com Pagode 
do Mi, ótima opção para reunir os amigos como o William 
Oliveira, Bruno Monaro, Allan Laranjeira e Ellen Coleone 
no último sábado
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vanderia, garagem para 02 autos.R$ 1.500,00  + COND. 
+ IPTU

CA03795 - CHACARA BELVEDERE - AT 130m², AC 160m² 
- 03 dormitórios (01 suíte com armários), WC social, 
sala 02 ambientes, lavabo, cozinha planejada, lavande-
ria, garagem para 02 autos. R$ 2.600,00 + COND + IPTU

CA08371 - PARQUE BOA ESPERANÇA -  casa ampla pró-
xima à padaria, escola e praça com 3 dormitórios (1 suí-
te) com armários e ar condicionado, cozinha planejada, 
sala ampla, WC social, lavanderia e nos fundos edícula 
com banheiro, churrasqueira e garagem para 3 autos 
sendo 2 cobertos. R$ 2.350,00 + IPTU

VENDA

CH01745 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1.000 m² AC.120 
m²-02 dormitórios, sendo 1 suíte com closet,  banhei-
ro social, sala 2 ambientes, cozinha estilo americano, 
lavanderia, despensa, poço semi artesiano (27m), re-
servatório água tipo taça (3.000L), quintal gramado 
(esmeralda) com pomar, todos os cômodos possuem 
planejados. R$ 564.000,00

TE05587 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² - terreno em 
excelente localização com toda infraestrutura já insta-
lada e no asfalto. Pequeno declive e área toda gramada 
e algumas árvores frutíferas. Pronto pra construir!!!R$ 
299.000,00

AP04275 - PÁTIO ANDALUZ - AU. 83 m² - 03 dormitó-
rios sendo 01 suíte, WC social,  sala 02 ambientes, cozi-
nha planejada, 02 vagas, condomínio com área de lazer 
completa, academia, salão de festas, cinema, piscina, 
playground, salão de jogos, portaria 24 horas, próximo 
a supermercados, farmácia, faculdade, bancos, ótima 

localização, fácil acesso, possibilidade de vender mo-
biliado. R$. 509.000,00

CA08409 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 105 m² - 3 dor-
mitórios (1 suíte), sala de estar, cozinha americana, 
WC social, lavanderia, área gourmet com churrasquei-
ra e garagem para 2 autos. Casa com aquecimento so-
lar e preparação para ar condicionado e acabamento 
de primeira. R$ 440.000,00.

CA08401-AT.758m². AC 530m²- EXCELENTE CASA 04 
Dormitórios, sendo 03 suítes, Sala, cozinha, lavande-
ria, espaço gourmet com churrasqueira e piscina. Imó-
vel ficara mobiliado inclusive com ar condicionado e 
televisões. R$ 1.400.000,00 aceita permuta por casa 
até 50% do valor.

CA08395- JARDIM MARINGÁ - AT. 300 m² AC. 215 m² - 
lindo sobrado com 3 dormitórios (1 suíte) sendo todos 
com armários planejados, lavabo, mezanino, cozinha 
planejada, sala para 2 ambientes, lavanderia planeja-
da, espaço gourmet com churrasqueira, pia e banheiro 
e garagem para 4 autos. R$ 600.000,00

CA08323 - VISTA VERDE - IMÓVEL NOVO - AT. 175 m² 
AC. 160 m² - 3 suítes com varanda (sendo 1 com clo-
set), sala para 2 ambientes, cozinha integrada à área 
gourmet com churrasqueira e piscina, lavabo e gara-
gem para 2 autos. R$ 650.000,00

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 plane-
jada, WC social, lavabo, área de churrasqueira, lavan-
deria e garagem para 2 autos. Excelente localização 
próximo ao Parque Ecológico e supermercado Good 
Bom. R$ 385.000,00

LOCAÇÃO

CA08414 - EXCELENTE IMOVEL COM LOCALIZAÇÃO 
PROXIMA A ENTRADA DA CIDADE E PRINCIPAIS PON-
TOS COMERCIAIS - VILA VITORIA - 03 dormitórios sen-
do 02 suítes, WC social, cozinha planejada, sala com 
living, quintal, garagem para 02 autos sendo 01 cober-
to. R$ 1.900,00 + 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, la-
vabo, cozinha planejada, lavanderia, quintal, garagem 
para 02 autos. R$ 2.600,00 + Condomínio + IPTU. 

AP04548 - LE JARDIN - 3 dormitórios (sendo 2 suítes) 
todos planejados, sala, cozinha planejada, lavanderia, 
WC social e garagem para 2 autos coberta. Portaria 24 
horas e área de lazer completa. R$ 2.800,00 + COND 
+ IPTU

CA08401- VILA VITÓRIA - AT. 163 m² AC.136 m²- 03 
Dormitórios, wc social, sala, cozinha, lavanderia, quin-
tal, 02 vagas de garagem. R$ 1.400,00 + IPTU

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

CA08422 - CHARMOSO IMÓVEL EM CONDOMÍNIO 
FECHADO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - VILA 
FORMOSA - AT 129,94 - AC 99,90 - 03 dormitórios sen-
do 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, cozinha, la-

CA08402 - RESIDENCIAL PARK REAL - SOBRADO - AT 
150m², AC 172m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte c/ Closet), 
Sala 02 Ambientes Estar e Jantar), Lavabo, Cozinha Americana 
Planejada e Coifa Central, Área Gourmet com Churrasqueira, 
Banheiro Auxiliar, Piscina, 02 Vagas P/ Auto Coberta. Ilumi-
nação de led em toda casa, revestimento de primeira linha 
(porcelanato Porto Belo), Aquecimento solar em toda a casa, 
inclusive a piscina. Excelente localização, poucos minutos do 
parque ecológico. R$ 690.000,00

CA08371 - PARQUE BOA ESPERANÇA - casa ampla próxima à 
padaria, escola e praça com 3 dormitórios (1 suíte com armários), 
cozinha planejada, sala, WC social, lavanderia e nos fundos 
edícula com banheiro, churrasqueira e garagem para 3 autos 
sendo 2 cobertos. R$ 2.350,00 + IPTU.

AP02017- HAMPTON GARDENS- AU 100m²- 03 dormitórios, sen-
do 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, cozinha planejada, área 
de serviço, garagem  para 02 autos, área de lazer completa. R$ 
2.000,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

CA08403 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE -  AT.150 m² AC.105 
m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, cooktop, coifa, microondas, forno elétrico,  Con-
domínio com infraestrutura completa, piscina adulto e infantil, salão 
de festas, academia, playground, portaria 24 horas, monitoração in-
terna, excelente localização, fácil acesso, R$ 470.000,00. TE05804- JARDIM BELA VISTA - AT 407,33m² - terreno próximo à 

área verde, próximo ao parque ecológico do bairro. R$ 190.800,00

AP04409 - VILLAGIO D’AMORE - AU. 62 m² - 2 dormitórios, cozi-
nha planejada, lavanderia, sala para 2 ambientes e garagem para 1 
auto coberta. R$ 295.000,00. Locação R$ 1350,00 + COND + IPTU.
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NO CENTRO E COOKTOP E AR-
MÁRIOS EMBUTIDOS, QUINTAL 
AMPLO, AREA GOURMET COM 

CHURRASQUEIRA, FORNO PIZZA, 
FOGÃO DE LENHA, VARANDA 

NAS PORTAS DOS QUARTOS E NA 
FRENTE DA COZINHA. GARAGEM 

COBERTA PARA 02 CARROS E 
DESCOBERTA PARA 04 CARROS.

R$ 1.100.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, SALA 
EM 3 AMBIENTES, 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 
GOURMET, JACUZZI, ACADEMIA, 

SALÃO DE JOGOS, SAUNA, 
ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 

HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES OR-

NAMENTAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AMBIENTES 
CLIMATIZADOS E COM SOM. R$ 

4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 800.000,00

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇA-
MENTOS TERRENOS EVIDÊNCIAS  

333,95 M²  R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LOTES

R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

COND. JARDIM DO IMPÉRIO – 
VILA RICA –TE00019 TERRENO 

150 M² 
R$130.000,00

JARDIM TROPICAL – TE000
TERRENO DE 150 M²

R$ 140.000,00

JARDIM SANTORINI – TE00017
TERRENO DE ESQUINA 172,52 M² 

R$ 150.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS LOTES

R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – 
TE00015

TERRENO 184 M²
R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

RESIDENCIAL VIENA – TE00021
TERRENO DE 250M² COM LINDA 
VISTA PARA O BOSQUE. SEGU-
RANÇA E PORTEIRO 24 HORAS, 
INFRAESTRUTURA  COMPLETA 
COM PISCINA , QUADRA, PLAY-
GROUND, SALÃO DE FESTAS,

ACADEMIA.
R$ 180.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACO-
POS 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

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², 

ESCRITORIO E WC. ENTRADA 
DE R$50.000,00 + 40 PARCELAS 

MENSAIS R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03158
SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA 

PISO SUPERIOR, 02 SUITES, 
SALA, COZINHA,AREA DE SERVI-
ÇO, WC. CASA PISO INFERIOR : 

02 SUITES, SALA, COZINHA, AREA 
DE SERVIÇO,WC,02 VAGAS DE 
GARAGEM. ÁGUA E LUZ INDIVI-
DUAL. CASA PROXIMO AO PAR-

QUE ECOLOGICO ACEITA PERMU-
TA POR TERRENO. R$ 450.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 

03 BANHEIROS, SALA DE ESTAR, 
SALA DE JANTAR, COPA, COZI-

NHA, CHURRASQUEIRA, FOGÃO Á 
LENHA, LAVANDERIA, GARAGEM 
PARA 05 CARROS, POMAR, JAR-

DIM. NÃO TEM PISCINA.
R$ 477.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 00094
03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 
AMPLA SALA, LAVABO, COZINHA, 
BANHEIRO, GARAGEM PARA 02 
CARROS, ÁREA DE SERVIÇO.

R$ 540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 SUITE, 
02 SALA, 02 COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO,  03 WC, 04 VAGAS
R$ 550.000,00

COND.BRESCIA-CC0062
3 DORMITÓRIOS,1 SUÍTE, SALA 

EM 3 AMBIENTES, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,3 VAGAS

R$ 585.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
CASA COM 02 DORMITÓRIOS, 01 
AMPLA SUITE COM BANHEIRA, 
COPA, COZINHA, AMPLA SALA, 
BANHEIRO SOCIAL E QUINTAL. 

GARAGEM PARA 02 CARROSCO-
BERTOS E 02 DESCOBERTOS.

R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDO-

MÍNIO COM: SALA, LAVABO, 
COZINHA, LAVANDERIA, 03 

DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
CHURRASQUEIRA COM MAIS 01 
QUARTO E 01 BANHEIRO, GARA-
GEM COBERTA PARA 02 CARROS 

E 02 VAGAS 
DESCOBERTAS.R$ 600.000,00

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, AREA DE SERVIÇO. GARA-

GEM. AREA DO SALÃO 90M².
R$ 600.000,00 

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER 
PREPARADA PARA AR CONDI-
CIONADO E COM BANHEIRA , 

OUTRA  MENOR COM VARANDA), 
SALA DE TV COM LAREIRA ELE-
TRICA , COZINHA PLANEJADA 

EM AMBIENTE INTEGRADO COM 
SALA DE JANTAR, INCLUI FORNO 

ELETRICO  EMBUTIDO, 02 LA-
VABOS, LAVANDERIA, AREA DE 

CHURRASCO,QUINTAL, DEPOSITO 
( QUE PODE SER  ESCRITORIO  

OU ATELIÊ ), GARAGEM PARA 05 
CARROS. 300M² DE TERRENO 180 

M² DE CONSTRUÇÃO.
R$ 665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – 
CC0009602 SUITES AMPLAS, 

SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, 
COZINHA E GARAGEM R$ 

680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DOR-

MITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, 
LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 
FORNO DE PEZZA, AREA GOUR-

MET, EDICULA ABERTA, 04 WC, 04 
VAGAS DE GARAGEM. 

R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE ITAI-
CI – CC00097  03 DORMITÓRIOS 

SENDO 02 SUITES, SALA 02 
AMBIENTES, LAVABO, COZINHA, 
GARAGEM,ÁREA DE LAZER COM 

PISCINA.
R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE ITAI-
CI – CC00070 04 DORMITÓRIOS 
(02 SUITES) SENDO UMA COM 
CLOSET GRANDE E AR CONDI-

CIONADO, WC SOCIAL, SALA DE 
TV, SALA DE ESTAR COM DOIS 
AMBIENTES, PÉ DIREITO DE 6M 
DE ALTURA, JARDIM EMBAIXO 
DA ESCADA. SALA DE JANTAR, 
COZINHA AMPLA, ILHA GRANDE 

SANTA RITA – CIDADE TATUI – 
CA03149 03 DORMITORIOS, SEN-

DO 01 SUITE, SALA, COZINHA, 
02 WC, LAVANDERIA, EDICULA 
COM 01 DORMITORIO, SALA, 

COZINHA, GARAGEM PARA 02 
CARROS. ACEITA PERMUTA  NA 

CIDADE DE INDAIATUBA. 
R$ 265.000,00

MORADA DO SOL – CA03160
 04 DORMITORIOS,SALA, COZI-

NHA, 02 WC. R$ 280.000,00

JARDIM ELDORADO – CA03157
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA , 02 WC, GARAGEM PARA 

02 CARROS, EDÍCULA NOS 
FUNDOS ( SEMI MOBILIADA).

R$ 280.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 

SUITE, SALA AMPLA, COZINHA 
TIPO AMERICANA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM 

COBERTA
R$ 285.000,00

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

SERVIÇO, 02 VAGAS.
R$ 290.000,00

PARQUE DAS NAÇÕES –CA000
03 DORMITORIOS, SENDO 01 

SUITE,SALA, COZINHA,AREA DE 
SERVIÇO,02 VAGAS DE GARA-
GEM.  ( ACEITA PERMUTA POR 

APARTAMENTO)
R$ 300.000,00

ARDIM MARITACAS – CA03153
03 DORMITORIOS, SENDO 01 

SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM 

PARA 02 CARROS,  200 METROS 
DE TERRENO.
R$ 340.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA AME-

RICANA, 02 WC, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM 

PARA 02 CARROS.
R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – 
CC 00052  03 DORMITORIOS, 

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

R$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—CA03140
03 DORMITORIOS SENDO 01 

SUÍTE, SALA, COZINHA PLANE-
JADA, SALA DE JANTAR, SALA 
DE ESTAR AMPLA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, CHURRAS-

QUEIRA, CERCA ELETRICA, 
AQUECEDOR SOLAR, GARA-

GEMR$ 390.000,00

PORTAL DAS 
ACACIAS – CC 00074

 02 DORMITORIOS, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA GOURMET, 
ÁREA DE SERVIÇO, 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 SUÍ-
TE, SALA, COZINHA, WC, ÁREA 

GOURMET. 2 VAGAS
R$ 435.000,00

CASA JD. ESPLANADA 
PARQUE REAL – CC00099

 03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUI-
TE, COZINHA, ÁREA GOURMET, 
GARAGEM COBERTA, AR CON-
DICIONADO E ENERGIA SOLAR.

R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA 
VERDE – CC00098

 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 

LAVABO, COZINHA, GARAGEM.
R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, 02 SALA, COZINHA, 

COPA,  ÁREA DE SERVIÇO,  03 
WC, 05 VAGAS, PISCINA, CHUR-

RASQUEIRA.
R$ 450.000,00

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEI-

RO, COZINHA. SEM GARAGEM
R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 

355,00 + IPTU R$ 55,00

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

R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM.
R$ 165.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – AP00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 159.600,00 + CONDOMINIO DE 

R$ 200,00

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA 

COZINHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00

MIRIM I – INDAIATUBA – AP00948
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-

NHA, WC E GARAGEM
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

BANHEIRO, 01 VAGA
R$ 175.000,000 + R$ 313,00 (CON-

DOMINIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

BANHEIRO (MOBILIADA) ,02 VA-
GAS R$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – AP0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-

ZINHA, WC, GARAGEM. R$ 
190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

PLANEJADO, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA CO-

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

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO,02 

VAGAS. R$ 240.000,000  

PARQUE   SÃO  LOURENÇO 
– AP00946APARTAMENTO  TODO 
PLANEJADO , 02 DORMITORIOS, 
SALA 02 AMBIENTES,COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,WC GARAGEM  
APARTAMETO TERREO. IDEAL 

PARA SOLTEIRO, IDOSO,  E QUEM 
ESTÁ COMEÇANDO A VIDA.

R$ 250.000,00

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

SALA 2 AMBIENTES, COZINHA, 
WC,01 VAGA R$ 280.000,000 + R$ 

200,00 (CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIEN-
TES, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO 

WC,01 VAGA R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 00867
02 DORMITÓRIOS, SALA 2 AM-
BIENTES, COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO WC,01 VAGA GARAGEM. 
R$ 290.000,000

DIADEMA – TABOÃO –AP00950
APARTAMENTO NOVO: 03 DOR-
MITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, 

SALA, COZINHA, 02 WC, 01 GARA-
GEM, AREA DE LAZER COMPLETA, 

PORTARIA 24 HORAS. ACEITA 
PERMUTA POR CASA EM 

INDAIATUBA.
R$ 330.000,00

VENDA CASAS 

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, AREA DE SERVIÇO,GARA-

GEM, EDICULA COM 01 DORMITO-
RIO, WC, AREA DE SERVIÇO. R$ 

190.000,00

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –
CA03146 CASA 02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
LAVANDERIA, QUINTAL, E 01 VAGA 
DE GARAGEM COBERTA. ACEITA 
FINANCIAMENTO. DOCUMENTA-

ÇÃO OK.R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 

SERVIÇO. EDÍCULA COM  01 DOR-
MITÓRIO, SALA. GARAGEM PARA 

02 CARROS
R$ 260.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 
COMERCIAIS NO DISTRITO

SALAS DE  29,43 M² ATÉ 368,26 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 2.000,00

CONDOMINIO AMBASSADOR – SA 
00006 SALA COMERCIAL COM 35 

M²  R$700,00

 OFFICE PREMIUM- 
SALA COMERCIAL – SL 00347

SALA COM 77 M², COM BANHEIRO  

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)

VILA TELLER – SL00328
SALÃO COMERCIAL COM 70 M², 02 
WC, LAVANDERIA, CORREDOR EX-
TERNO LATERAL ( ÓTIMO PONTO 

P/ FARMÁCIA, ESCRITÓRIO)
R$ 1.800,00 + IPTU R$ 65,00

 
CENTRO - SL 00365

90 M² ,02 WC, 
R$ 2.000 + R$ 154,00 (IPTU)

EXCELENTE GALPÃO CIDADE 
NOVA – SL00346  250 M² 

R$ 3.500 + IPTU

BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 

04 BANHEIROS R$ 3.500,00 
( INCLUSO IPTU)

CENTRO – SL00372
SALÃO COMERCIAL,  COM 08 

SALAS, 05WC, 02 ESCRITORIO, RE-
CEPÇÃO, COZINHA, SALA INFAN-
TIL. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!!!

R$ 4.500,00

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, COZI-

NHA, ESCRITÓRIO E VAGA
 PARA 10 CARROS

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

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 00044

5.000 M², ESCRITÓRIO, REFEITÓ-
RIO, WC, VESTIÁRIO. 

R$ 10.000,00 + R$ 600,00 (IPTU)

RECREIO CAMPESTRE  JÓIA – 
GL00045 GALPÃO DE 236M²

R$ 3.600,00 

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 

JARDIM MORADA DO SOL – 
CA03151

01 DORMITORIO ,SALA , COZINHA, 
WC, AREA DE SERVIÇO, GARA-

GEM PARA MOTO R$ 800,00 ( IPTU 
INCLUSO)

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132

02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, WC E VAGA DE GARAGEM

R$ 850,00

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO – 
CA03146 CASA COM 02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
LAVANDERIA, QUINTAL,E 01 VAGA 

DE GARAGEM COBERTA. 
R$ 900,00 + IPTU R$ 60,00

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM 

SALA, COZINHA, 01 SUITE, LAVAN-
DERIA 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 GARAGEM 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 SUI-
TE, RECEPÇÃO, COZINHA, AREA 
DE SERVIÇO, 3 WC, 08 VAGAS DE 

GARAGEM. R$ 2.500,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DOR-

MITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 
02 AMBIENTES,COZINHA, LAVAN-
DERIA, CHURRASQUEIRA, FORNO 
DE PIZZA, AREA GOURMET, EDÍ-
CULA ABERTA,  04 WC,04 VAGAS 

DE GARAGEM.
R$ 2.500,00 ( INCLUSO IPTU)

CENTRO – CA03150
CASA COMERCIAL  , 02 DORMI-
TORIOS,SENDO 01 SUITE,SALA, 

COPA,COZINHA, ESCRITORIO,WC, 
GARAGEM. R$ 2.500,00 + IPTU  R$ 

160,00 

CASA COMERCIAL+ SALÃO -CEN-
TRO – CA 003121 PISO SUPERIOR 
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 COM 
SUITE, 2 SALA, COZINHA, EDICU-
LA, ÁREA GOURMET COM CHUR-

RASQUEIRA. SALÃO 100 M² 02 WC
R$ 4.300

CASA COMERCIAL- CENTRO-
-CA02773 04 DORMITORIOS 

SENDO (03 SUITES), 03 SALAS, 
ESCRITORIO, RECEPÇÃO, COPA, 

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

R$ 700,00 (IPTU)

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 

SUITES, 10 BANHEIROS, SALA DE 
ESTAR, SALA DE JANTAR AMPLA, 

COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACADE-

MIA, SALÃO DE JOGOS, SAUNA, 
ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 

HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES OR-

NAMENTAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AMBIENTES 

CLIMATIZADOS E COM SOM. 
R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, BANHEIRO, ÁREA DE SER-
VIÇO, 01 VAGA. R$ 900,00 + 240,00 

(CONDOMINIO) + 154,00 IPTU

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS R$ 1.000,00 + R$ 420,00 

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

BELA VISTA – AP00947
APARTAMENTO COM 02 DORMI-
TORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

BANHEIRO, MÓVEIS PLANEJADOS 
NA COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 
VARANDA. GARAGEM PARA  02 

CARROS. R$ 1.150,00 + CONDOMI-
NIO R$ 340,00 + IPTU R$ 80,00

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

WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 55,00 (IPTU)

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

PLANEJADA, WC, 01 VAGA
R$ 1.000,00 (INCLUSO CONDOMI-

NIO E IPTU)

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 

AMERICANA, VARANDA, WC, 02 
VAGAS, . R$ 1.300,00 ( INCLUSO 

COND. E IPTU).

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 AM-

BIENTES, LAVABO, WC, GARAGEM
R$ 1.350,00 + CONDOMINIO- R$ 

140,00 + IPTU R$ 90,00

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 
DORMITÓRIO, COZINHA, WC, 

GARAGEM. R$ 1.400,00 ( INCLUSO 
CONDOMÍNIO E IPTU).

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, CO-
ZINHA, WC, VARANDA, ÁREA DE 

SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 2.200,00 + 
R$ 530,00 (CONDOMINIO)

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA.

R$ 150.000,000 + R$ 40,00 
(CONDOMINIO) 



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2wc,churras-
queira com pia e balcão,piscina,4x8,garagem descoberta para 
6 carros. Aceita entrada de 100 mil + 30 parcelas de 10 mil
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms,sala,coz,wc,salão co-
mercial na frente,garagem descoberta para 4 carros.
CA253 – JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2dorms,sala,-
coz,wc,garagem para 2 carros.
CA282 – PQ INDAIA – R$400 MIL- 2 dorms (1st com close-
t),sala,coz americana,lavabo,varanda,2wc ,portão eletrônico,ar 
condicionado.Piso superior : área gourmet,churrasqueira,pia, 
wc,salão de festa,lavanderia,garagem para 1 carro coberta.
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dorms,sala,-
coz,wc,garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 
dorms (1st),sala de estar e jantar,coz,lavanderia,wc,churras-
queira,portão eletrônico,garagem coberta para 2 carros.
CS.328 – JD.REGENTE – R$355 MIL- 3 dorms ( 1st),sala 2 
ambientes,coz americana,lavanderia,wc social,churrasqueira,-
garagem para 2 carros
CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,coz,la-
vabo,lavanderia,garagem
CA.367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms (1st),-
sala,coz,wc,lavanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA.316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms(2st, 
1 delas com hidro e closet),sala de estar  com pé direito alto,-
sala de jantar,coz americana,lavanderia,dorm e wc de empre-
gada,dispensa,área gourmet,piscina aquecida,quintal,garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS.338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suites,sala de estar  com 
pé direito alto integrada com coz,lavabo,lavanderia,área gour-
met,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,lavande-
ria,dorm de empregada,dispensa,piscina,churrasqueira, gra-
mado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$340 MIL – 3 dorms ( 1 st com 
closte),sala de estar e jantar,coz,lavanderia,wc,sacada,gara-
gem coberta para 2 carros.
AP.515 – CIDADE NOVA - R$310 MIL – 3dorms,sala,coz,2 
wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.535 – CHACARA DO TREVO – R$ 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),sala,-
coz planejada,wc,garagem

TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APAR-
TIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
  
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes apar-
tir 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.43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.80 – JD.ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²

CA03534 - CASA PISO SUPERIOR – JD. PAULISTA – 02 Dormitórios, 
sala, cozinha americana, banheiro e área de serviço (Entrada compar-
tilhada). - Área construída 45m² - R$ 650,00.

AP00626 – APARTAMENTO – JARDIM MORADA DO SOL– 02 Dor-
mitórios sendo, sala, cozinha c/ planejado, banheiro, área de serviço 
garagem 01 vaga - Área construída 54m² - R$1.100,00 + Condomínio 
(Água incluso).

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

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

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,coz,lavan-
deria,varanda,wc social,piscina 3,5 x 7,fogão e forno a lenha,po-
mar,gramado
CH.717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2suites com clo-
set,sala de estar e jantar,varanda,coz planejada,lavanderia,wc de 
empregada,sacada,piscina,churrasqueira,fogão 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,churras-
queira,forno de madeira,todo gramadp,pomar.
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,sala,coz,dis-
pensa,casa de caseiro,churrasqueira,sana,mina d’água,lago com 
peixe,pomar,caixa d’água com 20000 L.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$1.000.000,00 -  
40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 
5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de 
água,nascente com córrego,piscina 3x5m,plantação de uva. Ao 
lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm,sala,coz,wc,-
garagem
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – dorm,sala,coz,wc,1 vaga 
de garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem.
VILA ALMEIDA – R$900,00 – dorm,sala,coz,wc,quintal,garagem
CENTRO – R$950,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,sem garagem
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 vaga de 
garagem
ITAMARACA – R$1300,00 – 2dorms (1st com closet),sala,coz,w-
c,as,garagem.
VL.MARIA HELENA – R$2100,00 – 3dorms ( 1st c/hidro,ar con-
dicionado e armário,sala de estar,sala de jantar,coz c/a/e e cook-
top,wc social c/box blindex,quartinho de despejo,área de chur-
rasqueira,portão eletrônico,garagem para 2 carros,cerca elétrica.
CIDADE NOVA – R$3000,00 – Casa frente : 2 dorms,sala,coz,w-
c,garagem. Casa Fundos : 2 dorms,sala,coz,wc,garagem

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$1000,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 
vaga e garagem.(INCLUSO COND E IPTU)
CIDADE NOVA - R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 vaga de ga-
ragem coberta. SEM CONDOMINIO
CENTRO – R$1100,00 – dorm,sala,coz,wc

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 40m²,wc
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

JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS 
R$1980,00 – área de saúde já funcionando,piso porcelanato,ar-
-condicionado,pia,espaço para esterilização,salas com wc priva-
tivo. Incluso : secretária,água,luz,telefone,iptu. Fácil estaciona-
mento.

TERRENOS

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

CASAS

CA03892 – JD. DO VALLE II - 2 dormitórios, sala, cozinha, 
WC, 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
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios (sendo 1 suíte c/ hidro), 
sala de jantar c/ cozinha integrada, sala de estar, varanda 
ampla, vaga p/ 3 carros, cerca elétrica. Edícula c/ área de 
serviço, sala ampla, WC e 1 dormitório grande. R$650.000,00
CA03878 – VL. ALPES SUÍÇOS – 3 dormitórios (2 suítes) c/ 
ar condicionado, móveis planejados, sala e cozinha integradas, 
lavabo, piscina, quintal garagem para 3 carros e cerca elétrica. 
R$650.000,00
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
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 por casas em Indaiatuba.
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

TERRENOS

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$700.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03899 – JD. MORADA DO SOL – 1 dorm, sala, coz. 
R$550,00 isento de IPTU
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
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
CA03901 – JD. MORADA DO SOL - 3 dorms (1 suíte), sala, coz 
e 2 vagas de gar. R$1.300,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, copa, coz 
e gar. R$2.500,00 + IPTU
CA03909 – JD. ADRIANA – 4 dorms (3 suítes), sala 2 amb, sala, 
copa, coz, desp, gar e área de lazer. R$3.500,00 + 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.
AP01365 – RES. MONTE VERDE – 2 dorms, sala, copa, coz, 
quintal e gar. R$1.200,00 + IPTU + Cond.
AP00895 – ED. SPAZIO ILLUMINARE - Mobiliado: 3 dorms (1 
suíte), sala, coz. e garagem. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP00790 – ED. KELLEN – 3 dorms (1 suíte), sala, coz. planejada, 
desp e gar. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte), sala, escrit, coz. 
planejada e gar. R$3.000,00 + 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
SL00235 – VL. SFEIR – 137m². 3 salas, WC, copa, A/S e 2 vagas 
de gar. R$1.200,00 + IPTU

CHÁCARAS

CH00525 – REC. INT. DE VIRACOPOS – 2 dorms (1 suíte), 
sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL0160 – JD. REGINA – 40m², 2 WCs e 2 vagas de gar. 
R$1.300,00 + IPTU
SL00352 – JD. ROSSIGNATI – 125m² C/ wc. R$1.500,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz e 
estac. R$6.000,00 + IPTU

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

CA02111 - CASA PISO SUPERIOR – JD. HUBERT - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, wc, área de serviço, cozinha, varanda, sacada e 
garagem  01 vaga. - Área construída 206m² - R$ 1.500,00.

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

CA03856 – CASA – SOBRADO – JD ESPLANADA - 04 suítes, sala 02 
ambientes, cozinha planejada, lavabo, edícula com 01 dormitório e wc, 
lavanderia churrasqueira  e garagem 04  vagas.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-770399164-1734 | 99999-7221



B4 Imóveis

GRANDE OPORTUNIDADE! - CASA A VENDA JARDIM MORADA DO SOL
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA,WC,LAVANDERIA,GARAGEM P/ 02 
AUTOS ENTRADA: R$ 120.000,00 + 43 X R$2.100,00

GRANDE OPORTUNIDADE! - CASA VENDA NO JARDIM VALENÇA, 03 
DORMITORIOS SENDO UMA SUITE, SALA COZINHA, WC, GARAGEM 
PARA 03 AUTOS, COM 136M2 DE ÁREA CONSTRUIDA 
ENTRADA: R$ 130.000,00 + 130 X R$2.000,00

CASAS

CA00136-JD. MONTE VERDE-3 dorms c/ suíte +dep. 02 vagas co-
berta ............................................................................ R$ 480.000,00
CA00083-JD REGINA - 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 amb. Edíc. .............  
....................................................................................  R$ 625.000,00 
CA00067-JD AMERICA – Precisa reforma, 03 dorms e demais dep.  
..................................................................................... R$ 390.000,00
CA00084-JD OLINDA – Sobrado 03 dorms, 1 suite, + dep. Fino acb-
to.................................................................................. R$ 430.000,00
CA00087-JD S. LORENÇO- 3 suítes + dep ............... R$ 750.000,00
CA00134-JARDIM VALENÇA-3 dorms c/ suíte + dep 02 vags ..........  
..................................................................................... R$ 360.000,00
CA00143-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte + dep 02 vags. ...............  
..................................................................................... R$ 245.000,00

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 gour-
met, linda. ................................................................... R$  900.000,00
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte, + dep, área gourmet c/ 
churras......................................................................... R$ 450.000,00
CA00135-BRESCIA- 03 suítes + dep c/ planejados ar e aquecimen-
to.................................................................................. R$ 680.000,00

APARTAMENTO

AP00017-SOHO- 3 Dorms, 1 sute, sala 2 amb. a/s, lavand. 02 va-
gas  .............................................................................. R$ 430.000,00
AP00020-CLAUDIA - 2 Dorms, sala coz, lavand. e wc social.Excel. 
local. ............................................................................ R$ 280.000,00
AP00024-EDIF. MAJESTIC -3 Suítes amplas, sala, área gourmet. 
Área de lazer. ............................................................. R$  970.000,00

CHÁCARAS

CH00016-PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts de ter com const., casa 
com 4 dorms .................................................................. R$ 320.000,0
CH00011-RECANTO DAS FLORES- Área de lazer, compo, lago c, 
gramada e cerc ........................................................... R$ 720.000,00                                                 
CH00012-MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m. . ............... R$ 
500.000,00 
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
TE000116-ALTOS DE ITAICI- 335 metros. .................. R$230.000,00
TE00013-CAROLINE- 125 metros. ................................ R$82.000,00
TE00092-PORTAL DE ITAICI-358 metros ................... R$ 305.000,00

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$ 2100,00 (incluso)
CA00133- ESPLANADA I- 3 suítes +dep c/ planejados .....................  
.......................................................................R$ 3.500,00 cond+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00046- VISTA VERDE- 3 Dorms, 1 suíte c/ closet, + dep. 2 Vagas. 
Nova. ...............................................................R$2800,00 cond+iptu
CA00004-MONTREAL- 3 Dorms c/ suíte + dep. 1 vaga Nova. ..........  
.......................................................................R$ 2000,00 cond +iptu
CA00075-JD DOS AROMAS- 03 Dorms 1 suite c/ sac 04 vagas ......  
......................................................................R$3.000,00   cond+iptu
CA00112-VILLAGIO D’ ITAICI- 03 dorms, c/ suíte, + dep ..................  
................................................................R$ 2.000,00 cond (incluso)
CA00137-MAISON DU PARK-4 suítes + dep c/ piscina .....................  
................................................................... R$ 8.500,00 cond + IPTU

CHÁCARAS

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

APARTAMENTO 

AP00001 - LÊ CHATEAU FRONTENAC- 3 Suítes, sala 2 amb, coz, 
wc 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 
social.  .........................................................R$1.500,00  cond + iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms, sala, coz, wc, e lav. 
............................................................................................................. 
.....................................................................R$1.300,00  cond + iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga.....  
........................................................................R$1.800,00 cond+iptu
AP00039-JAEDIM REGENTE- 02 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga. .....  
.........................................................................R$1450,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas. .....  
........................................................................R$ 2300,00 cond+iptu

SALÃO E SALAS

SL00001-AV.VISC.DE INDIATUBA -500 MTS . ..................................  
...........................................................R$ 6000,00- PISO SUPERIOR.
SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS...................R$ 5000,00 + iptu
SL00006-CAMPO BONITO- 60 MTS. .....................R$2000,00 + iptu
SL00004-CENTRO-48,36 MTS. ...................................... R$ 1.300,00
SA00004-AVENIDA CONCEIÇÃO-35MTS ..............R$1200,00 +iptu

CHÁCARAS EM CONCOMÍNIO

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

GALPÕES 

GL-0020- DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA-  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 estacio-
namento. ................................................................R$5.000,00+ iptu.

VENDAS
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B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos Eletricista

Iluminação em Led Lava Rápido

DentistaDecoração



B10 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas Pousada

Pousadas

PsicólogaProdutos Naturais

MecânicaJóias
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B13Serviços / Utilidades

AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Conhe-
cimentos no Pacote Office. Residir em 
Indaiatuba. Experiência em almoxari-
fado e expedição.

ASSISTENTE COMERCIAL – Ensino 
médio completo. Conhecimentos em 
Informática. Experiência na função 
(captação de clientes e negociação 
comercial). Residir em Indaiatuba.

ESTÁGIO EM MARKETING – Cur-
sando Superior em Publicidade e 
Propaganda ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba. 

INSPETOR OPERACIONAL – Para 
trabalhar liderando equipe de Portei-
ros. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Experiência 
em tarefas administrativas. Disponi-
bilidade para trabalhar em escalas e 
turnos. CNH categoria B.

FERRAMENTEIRO – Experiência na 
função. Para trabalhar em empresa 
do Ramo de Usinagem. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

INSPETOR (A) DE QUALIDADE – 
Ensino médio completo. Curso de 
Metrologia e Leitura e Interpretação 
de desenho. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.

MONTADOR DE ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO – Experiencia em monta-
gem e instalação de vidros e esquadria 
de alumínio. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. CNH categoria B.

PORTEIRO – Ensino médio completo. 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.

PREPARADOR DE TORNO AUTO-
MÁTICO – Ensino médio completo. 
Experiência na função.

PROGRAMADOR DE TORNO CNC 
– Experiência nos comandos Fanuc, 
Siemens e Fagor. Experiência em fa-
bricação de moldes de Ferramentaria. 
Experiência em programar máquina de 
medir coordenadas (tridimensional). 
Conhecimentos em Solid Works e Au-
toCad. Residir em Indaiatuba ou Salto.

SOLDADOR – Experiência em Solda 
TIG, MIG e Eletrodo. Residir em In-
daiatuba.

TORNEIRO MECÂNICO – Experiência 
na função. Ensino fundamental com-
pleto. 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.

Borracheiro (a) - 1 vaga
Montador (a) de estruturas 

metálicas - 1 vaga
Atendente de lanchonete - 1 vaga

Auxiliar de cozinha - 6 vagas
Auxiliar de manutenção de edificações 

- 1 vaga
Auxiliar mecânico de 
refrigeração - 1 vaga

Barista - 1 vaga
Chapista de lanchonete - 2 vagas

Cozinheiro (a) geral - 1 vaga
Encanador (a) de manutenção - 1 vaga
Mecânico (a) de refrigeração - 1 vaga

Montador (a) de estruturas 
metálicas - 1 vaga

Motorista de caminhão - 1 vaga
Motorista de ônibus - 1 vaga

Motorista carreteiro (a) - 2 vagas
Oficial de serviços gerais - 2 vagas

Ajudante de cozinha - 1 vaga
Porteiro (a) - 1 vaga
Almoxarife - 4 vagas

Auxiliar administrativo (a) - 1 vaga
Auxiliar de cobrança - 1 vaga

Auxiliar de escrituração fiscal - 1 vaga
Auxiliar de logística - 2 vagas

Auxiliar de manutenção elétrica e 
hidráulica - 1 vaga

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

Coordenador (a) de restaurante - 1 vaga
Corretor (a) de imóveis - 1 vaga

Costureiro (a) - 1 vaga
Cozinheiro (a) geral - 1 vaga

Manobrista - 1 vaga
Montador (a) de móveis 

de madeira - 1 vaga
Mecânico (a) de ar condicionado - 1 vaga

Operador (a) de empilhadeira - 1 vaga
Porteiro (a) - 1 vaga

Programador (a) de sistemas de compu-
tador - 1 vaga

Subgerente de restaurante - 1 vaga
Torneiro (a) mecânico (a) - 1 vaga

Vendedor (a) - 4 vagas
Vigilante - 1 vaga

Auxiliar de enfermagem - 2 vagas
Auxiliar técnico (a) de controle de quali-

dade - 1 vaga
Técnico (a) de enfermagem - 5 vagas

Técnico (a) em manutenção 
de máquinas - 1 vaga

Auxiliar administrativo (a) - 1 vaga
Operador (a) de sistemas 

de informática - 1 vaga
Comprador (a) - 1 vaga
Consultor (a) - 1 vaga

Enfermeiro (a) - 2 vagas
Fisioterapeuta geral - 2 vagas

Fonoaudiólogo (a) geral - 2 vagas
Gerente técnico (a) de operação 

de trasporte - 1 vaga
Nutricionista - 1 vaga

Auxiliar operacional de
 logística - 1 vaga (PCD)

Vendedor (a) - 1 vaga (PCD)
Empacotador (a) - 1 vaga (PCD)

EMPREGOS
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Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasquei-
ra, cozinha, banheiro, 
garagem pra 02 carros. 
A.T108M². + COND.214,00 
R$689.000,00 F. 3875-2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.com 
01 suite ,sala , cozinha, 
a.s, wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  R$ 
520.000,00. F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215

J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02  DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
N E J A D O ) ,  B A N H E I -
RO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no 
Jd. dos Imperios R$380 
MIL  - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2  dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL - (19) 98136-
7331 
Casa  com 3 dorms ( 
1st) no Pq. Indaia – 
R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092

Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construtores 
é possível, desmembrar 
os 2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 de 
950m² - (19) 98254 7703 
CRECI 74.
 O P O R T U N I D A D E ! 
JD.LAGUNA EM SAL-
TO-SP. Casa de 02 dor-
mitórios, sendo um suíte, 
sala/cozinha americana, 
wc, garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em lote 
de180m2 + uma chácara 
de 100m2 (SÓ TERRENO) 
no bairro pedregulho em 
Indaiatuba-SP. troca-se 
por casa em Indaiatuba de 
menor ou igual valor. Base: 
R$310.000, 00. Tel.:(19) 
99762-7997. Corra!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!! JARDIM MORADA 
DO SOL. Rua:77, próximo 
ao Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta 
somente para o mês de fe-
vereiro por R$195.000,00 
03 dormitórios, suíte, ga-
ragem, bom acabamento 
em lote de 125m2. Aceita:  
R$110.000,00 de entra-
da + 90 x R$1.650,00 
F.:99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
JD.COLIBRIS - 02 dormi-
tórios (01 suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. Opor-
tunidade única! Em oferta 
para o mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 por apenas: 
R$265.000,00, ou terreno 
no negócio. F.:(19) 99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!
JARDIM ADRIANA - Ex-
celente casa em dois pa-
vimentos, sendo no pav 
superior: 02 dormitórios 
(01 suíte) wc social, saca-
da com porta balcão com 
vista para o Parque Ecoló-
gico e no pav inferior: sala 
02 ambientes –lavabo, wc 
social, lavanderia, edícu-
la   e grande espaço de 
terreno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletrônico. De 
R$350.000,00 em oferta 
durante o mês de fevereiro 
por R$290.000,00. Cor-
ra! Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no 
negócio.
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) wc 
social, sala, cozinha, ga-
ragem com portão eletro-
nico,110m² de área cons-
truída, em lote de 133m² 
documentos em ordem 
para financiamento. Ape-
nas R$255.000,00 aceita 
terreno e carro. F.:(19) 
99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!

CASA– VILA FURLAN 
- 03 dorm.  sendo 01 suí-
te, sala de estar e jantar, 
coz. planejada, 02 wc, 01 
lavabo, área de serviço, 
churrasqueira e garagem 
02 vagas. A/T  180M² A/C  
150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamento). 
F.: (19) 3935-
CASA – JD ESPLANADA 
- 03 dorm. sendo 01 suíte, 
01 WC, 03 sacadas, sala 
de estar, jantar e sala de tv, 
coz. planejada, dorm. de 
empregada com WC, área 
gourmet, espaço p/ piscina 
com encanamento prepa-
rado, aquecimento solar 
em todos os cômodos e 
garagem coberta 02 va-
gas. A/T  360,00 M²e A/C  
270,00 M² - R$700.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CASA – JD ESPLANA-
DA - 3 dormitórios, sendo 
1 suíte com planejados, 
Sala, Cozinha com Pla-
nejados, 1 WC, área de 
serviço, Garagem  4 vagas 
sendo 2 cobertas. A/C 
190,00M² e A/T 300,00M² 
- R$ 640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA DO 
SOL -  02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem 02 
vagas A/C 125,00M² E A/T 
125,00M² - R$220.000,00. 
F.:(19) 3935-1413
COND. JD. PARK REAL 
– Casa nova em fase de 
acabamento: 3 dormitórios 
(1 suíte), cozinha ameri-
cana planejada, espaço 
gourmet, lavabo e banhei-
ro social, sala, lavanderia, 
garagem coberta para 2 
carros, lazer e portaria 24h. 
R$550.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
COND. JD. MONTREAL 
RESIDENCE – 3 dorms 
(1 suíte), sala, coz, área 
gourmet, prep. p/ ar cond., 
pé direito alto, gar. p/ 2 
carros (1 coberta), porta-
ria 24h e lazer completo. 
R$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Vendo Jardim Eldorado 
- 03 dorm. c/ suíte, sala 2 
amb, coz e lav. 2 vagas. 
Com móveis planejados. 
R$ 350.000,00 F.: (19) 
99721-0395
Venda Vila Suíça - Sobra-
do com 03 dorms uma suí-
te, planejados, wc social, 
sapa para dois ambientes, 
lavabo, cozinha planejada, 
despensa, wc, área gour-
met e serviço. Garagem 
coberta para dois autos, 
com churrasqueira e forno 
de pizza.  A/T300m A/C 
180m. R$ 570.000,00 F.: 
(19) 99115-8368
Maria Dulce - 03 suítes, ar 
condicionado. Escritório, 
área de lazer e aquecimen-
to solar. Aceita proposta. 
F.: (19) 99115-8368
Casa Nova na rua: Boro-
ró nº69, Vila Maria Hele-
na. Terreno de (5 X 32), 
área construída. (140m²) 
3 quartos sendo 1 suite, 
cozinha (4 X 4,70), sala 
(4 X 4,70), banheiro so-
cial, lavanderia, garagem 
com churrasqueira (9 X 
4,70) 4 vagas e preparada 
para ar condicionado e 
aquecimento solar. Valor 
R$360.000,00. Telefone: 
(19) 99702-8220

 M.L. Veroneze
CRECI 57.154

(19)99762-7708 
Vende-se Sobrado no  Jardim 
São Francisco ou troca por 
apartamento de menor valor ou 
terreno comercial de menor va-
lor, com dois dormitórios sendo 
uma suíte com armários embuti-
dos nos dois quartos, varanda, 
mais um WC social em cima, em-
baixo tem sala, copa, lavabo,-
cozinha, lavanderia grande nos 
fundos, quintal grande, garagem 
para dois carros e portão eletrô-
nico. 130 metros de terreno e 
150 metros de contrução. Aceita 
financiamento. R$300 mil.  

Vende-se chácara de mil me-
tros em Elias Fausto. R$80mil. 

Vende-se terreno na rua da cai-
xa d’água, bairro Santa Cruz, 356 
metros, R$170 mil.

Vende-se casa no condomínio 
moradas de Itaici ou troca por 
apartamento de menor valor, com 
três dormitórios sendo uma suíte, 
sala, cozinha, lavanderia e vagas 
para dois carros. R$360 mil. 

Vende-se sobrado no 
Jardim Tropical - Rua: 
Silvio Valdemarim, 235. 
3 dormitórios, 1 suite ar-
marios embutidos, sala, 
cozinha com armários 
embutidos, 2 banheiros. 
Garagem para 3 carros, 
área de serviço com 
churrasqueira. Valor: R$ 
450.000,00 F.: (19) 99679-
1661
Vende-se 2 casas em 
mesmo terreno Vila Cos-
ta e Silva -  A.C. 165m². 
Valor R$ 390.000,00. 
F.:(19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550
Jardim Itamaracá Vendo/
Troco - Casa com 130 
metros de área contruída, 
em terreno de 400 me-
tros, com 3 dormitórios, 
sendo uma suíte e um 
WC social, sala, cozinha, 
área de serviço, garagem 
p/ 3 carros, todos com 
acabamento em piso frio, 
corredor lateral com 1,5 
metros de largura, no fun-
do uma área do terreno 
com 123m², com opção 
para outra construção, 
como casa terrea e/ ou so-
brado. Aceito permuta por 
casa de menor valor, nos 
bairros: Maria Helena, Jar-
dim Aquario, Cidade Nova 
I e II. O imóvel encontra-se 
em perfeito estado de con-
servação, não necessitan-
do de gasto com pinturas 
e outros serviços. Valor: 
R$580.000,00. Contato 
direto c/ proprietário F.: 
(19) 3875-0667. Doc: OK
Vendo ou troco: Casa, 
Ponto comercial. Rua dos 
Indaias 256 (próximo ao 
HAOC), 3 vagas, 3 dorm., 
2 banheiros, amplo terre-
no nos fundos e terreno 
de 250 m². Vale a pena 
ver. Valor: R$ 448.000,00.
Tratar com proprietário 
(19) 98817-5312
Sobrado Condomínio 
Bréscia - Três suítes 
com sacadas, salas de 
jantar, estar, lavabo, 
espaço gourmet, cozinha 
planejada e lavanderia. 
Acabamento de luxo, 200 
m2  de área construída. 
Aquecimento solar ins-
talado e pontos para ar 
condicionado nos quartos 
e salas. Condomínio com 
portaria 24h, piscina, sa-
lão de festas, churrasquei-
ra e quadra (R$ 214,66). 
Aceito apartamento ou 
terreno como parte do pa-
gamento. R$ 730.000,00. 
F. 19-992170168 ou 19-
992357764.

 
CASA -JD. MONTE VER-
DE - 01 dorm., sala, coz., 
WC, lavanderia e garagem 
01 vaga. - R$750,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413

SOBRADO -JD. MORA-
DA DO SOL - 02 dorm., 
sala, coz., wc com box, 
área de serviço e gara-
gem 02 vagas. Ótimo aca-
bamento. - R$1.350,00 
+IPTU. F.: (19) 3935-1413
COND. JD. MONTREAL 
RESIDENCE – 3 dorms 
(1 suíte), sala, coz, área 
gourmet, prep. p/ ar cond., 
pé direito alto, gar. p/ 2 
carros (1 coberta), porta-
ria 24h e lazer completo. 
R$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Montreal Residence - 
3 dorms. c/ uma suíte. 
Salas 02 amb. Coz e lzv. 
c/ armários 02 vagas. R$ 
2.000,00  cond +iptu F.: 
(19) 97423-3079

 
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.
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
ED. Solar dos Giras-
sois - 2 dormitór ios, 
sala, cozinha, WC so-
cial, lavanderia, 1 vaga 
de garagem e portaria 
24h. R$165.000,00. Acei-
ta permuta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento JD. Tropi-
cal – 2 dormitórios sendo 
1 suíte, sala 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita pro-
posta. Fone: (19) 99194-
0145
E m  I N T E R L A G O S , 
Jd.  Consórcio SP - 
R$855.000,00. Oportuni-
dade única e URGENTE, 
está 20% a baixo do preço 
de mercado. Apto de fino 
acabamento com 140m2, 
3 suítes equipadas, sala 
ampla com 2 vastos am-
bientes, 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, bancos, 
escolas, shopping, aveni-
da Interlagos. Disponíveis 
fotos e detalhes minucio-
sos. Discute-se propos-
ta. 19-9.97519921 (cel e 
whatsap) creci 65362.
Vendo ou troco: Locado 
por R$4.000,00 ate ou-
tubro 2020 - Penha SP - 
APTO DUPLEX, 3 dorms, 
1 suíte, 2 vagas, cozi-
nha planejada, banhei-
ra e churrasqueira. A.T: 
233 m², A.U: 133 m². R. 
Peixoto nº 9 condomínio 
residencial Itapuã.Valor: 
R$ 390.000 - tenho fotos. 
Tratar c/ proprietário (19) 
98817-5312

 
Aluga-se apartamento 
Solar dos Girassois - 2 
dormitórios, mobilia em 
todos os cômodos . Va-
lor: R$ 1.400,00 (IPTU e 
Condomínio incluso) F.: 
(19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550
Moacir Arruda - 02 doms, 
sala, cozinha e lavanderia. 
1 vaga de garagem. R$ 
1.500,00 COND+IPTU F.: 
(19) 99115-8368

 
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 ava-
randada, gramada, pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravidade, 
diversas árvores frutíferas, 
playground , a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sitio Venda entre Campi-
nas e Indaiatuba - 35.000 
metros com água, lago e 
estufa p/ orquídeas F.: 
(19) 99115-8368
Chácara Aldrovandia - 
02 dorms, coz e lav, wcs. 
Poço Artesiano e Caipira 
c/ bomba A/T 1000m R$ 
240.000,00 F.: (19) 4105-
7479
CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., 
sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, wc, área 
de serviço e garagem 
02 vagas. Gramada e 
possu i  p i sc ina .  A /C 
258.78M² e A/T 5.280M² 
- R$ 790.000,00. F.: (19) 
3935-1413

Vendo Chácara no Fo-
gueteiro - 1000m² Va-
lor R$200.000,00 sendo 
R$110.000,00 de entrada 
F.: (19) 99482-6697 / (19) 
3875-3201 João

 
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO (ÚNICO LOTE 
N A  R U A )  1 5 0 M 2  – 
R$1060,00P/ M2 - ESCRI-
TURADO. 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
Cond. JD. Residencial 
Viena - 250m². Condo-
mínio com piscina adulto 
e infantil, salão de festas, 
play ground e campo. 
R$180.000,00.Fone: (19) 
99164-1734
Dona Maria José - Con-
domín io  pronto para 
const ru i r  -  300m R$ 
240.000,00. Á vista ou 
parcelado F.: (19) 99721-
0395
Quintas de Terraco-
ta – 1.250 metros R$ 
2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 .  A C E I -
TA PERMUTA F.: (19) 
97423-3079
Portal de Itaici - 358 
metros R$ 305.000,00 F.: 
(19) 97423-3079
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.
Vendo Excelente Ter-
reno - Plano Condomí-
nio Lagos D’Icarai/Salto. 
306m². Tratar com Bruno 
F.: (19) 99207-3284 Valor 
R$130.000,00
Vende-se Terreno - 6 de 
frente por 25 de fundo. 
Jardim Tropical. Rua: 
Silvio Valdemarim, 235. 
Valor R$160.000,00 F.: 
(19) 99679-1661

 
Aluga-se Salão Comer-
cial - Área total: 60m² 
Cidade Nova R: Lagoas, 
90. Valor R$1700,00 F.: 
(19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550
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
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NOTAS DE FALECIMENTO
1. RITA DOS SANTOS AL-
MEIDA com 94 anos, Viúvo 
(a) de JOSE DE ALMEIDA 
, Sendo Filho (a) de SYM-
PLICIO DOS SANTOS e 
LAURA MATIELLO. Deixa 
Filho (s): LOURDES APA-
RECIDA, ARACI, ORACI, 
MOISES, ANA MARIA, MA-
RIA, ASTROGILDO, ABI-
GAIL, MARIA JOSE (MAIO-
RES),DONIZETE E ELISA 
(FALECIDOS).Falecido (a) 
em:28/07/2019, Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN.
VILA FORMOSA I-SP aos 
29/07/2019.

2.APARECIDO GUILHER-
ME BARBOSA com 63 
anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de GUILHER-
ME BARBOSA e JOANA 
BATTINA BARBOSA.deixa 
filho(s): FERNANDA 30, 
Falecido em: 13/08/2019, 
Velado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
14/08/2019. 

3.WAGNER LINCON FER-
NANDES com 35 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de LUIZ DONIZETI FER-
NANDES e DARCI BORBA 
RODRIGUES.deixa filho(s): 
WAGNER 03, Falecido em: 
13/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 14/08/2019. 

4.JOANA FRANCISCA DE 
MACEDO com 99 anos , 
Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de  MARIA FRANCISCA DE 
JESUS.deixa filho(s): JOSE 
FRANCISCO, IRINEU, VE-
NANCIO, INÊS, LINDAURA, 
LINDINALVA, JOSÉ CAR-
LOS (MAIORES) JOSÉ FER-
REIRA (FAL), Falecido em: 
14/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 15/08/2019. 

5.JOSE FRANCISCO MUL-
LER com 89 anos , Casado (a) 
com BENEDICTA LARANGEI-
RA MULLER sendo filho(a) de 
CONRADO MULLER JUNIOR 
e MARIA DENNY.deixa fi-
lho(s): DORALICE 59, ACACIA 
51, Falecido em: 14/08/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 15/08/2019. 

6.JOSE MASCARENHAS 
com 78 anos , Casado (a) 
com ALZIRA DE PAULA 
GONÇALVES MASCARE-
NHAS sendo filho(a) de AR-
LINDO MASCARENHAS e 
AUTA SOARES.deixa filho(s): 
JAIR, LUCIMARA, SANDRA 
( MAIORES ) ADELINA e CE-
LIA ( FALECIDAS). Falecido 
em: 14/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 15/08/2019. 

7.DIRCE BANZATTI PRETO 
com 61 anos , Era Viúvo(a) de 
PEDRO DE OLIVEIRA PRETO 
sendo filho(a) de CONSTANTI-
NO BANZATTI e MARIA THE-
REZA RIBEIRO BANZATTI.
deixa filho(s): ROGERIO 44 , 
FERNANDA 40 , PRISCILA 38 
, ANA PAULA 36, Falecido em: 
15/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 16/08/2019. 

8.JOSE RODRIGUES DA 
SILVA com 81 anos , Casado 
(a) com MARIA DE LOURDES 
FERREIRA DA SILVA sendo fi-
lho(a) de MANOEL MAURICIO 
DA SILVA e MARIA LEONI-
DAS DA SILVA.deixa filho(s): 
REGINALDO,ROBERTO, 
LINDINALVA, LEONARDO 
(MAIORES)  ROGERIO (FAL), 
Falecido em: 15/08/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
16/08/2019. 

9.ALCIDES SAMBLAS com 
85 anos , Era Viúvo(a) de 
LUCIA DA CRUZ SAMBLAS 
sendo filho(a) de CLAUDIO 
SAMBLAS e BENEDITA 
FERNANDES.deixa filho(s): 
DARCI ROSIMEIRE,IVAIR 
(MAIORES), Falecido em: 
15/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/08/2019. 

10.FLORINDA PALMIJIANO 
MORGADO com 85 anos , 
Era Viúvo(a) de GERALDO 
MORGADO sendo filho(a) de 
PEDRO PALMIJIANO e RO-
SINDA MESTRE PALMIJIA-
NO.deixa filho(s): GERALDO, 
MARTA, FATIMA, BARNABÉ, 
SARA, PAULO, MARCELO 
(MAIORES), MARIA(FAL) e 
ELISEU(FAL), Falecido em: 
16/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 17/08/2019. 

11.FRANCISCO MARTIN 
NETO com 61 anos , Casado 
(a) com IVETE DE MATTOS 
MARTIN sendo filho(a) de 
AMADEU MARTIN e SONIA 
MARIA CARDOSO.deixa fi-
lho(s): AMADEU, AMANDA 
( MAIORES ), Falecido em: 
17/08/2019, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 17/08/2019. 

12.DAVID ZANATA com 55 
anos , Casado (a) com IOLAN-
DA CREPALDI ZANATA sendo 
filho(a) de ERNESTO ZANATA 
e AUREA RAMOS ZANATA.
deixa filho(s): ANABEL 29, 
ALEXANDRE 27, Falecido 
em: 17/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 18/08/2019. 

13.ANTONIA FERREIRA 
GOMES com 98 anos , Era 
Viúvo(a) de MIGUEL FER-
REIRA GOMES sendo filho(a) 
de CEZARIO GALEANO e 
OLIMPIA MARIA DE JESUS.
deixa filho(s): BENEDICTA 83, 
Falecido em: 18/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 19/08/2019. 

14.MARIA SERATA BRAZ 
REIGADO com 84 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSÉ BRAZ REI-
GADO sendo filho(a) de SERA-
TA RICARDO EMILIO e ZUL-
MIRA DINI.deixa filho(s): SUZY 
56, SERGIO 50, Falecido em: 
18/08/2019, Velado(a) no SÃO 
MANUEL SP, e sepultado(a) no 
MUNICIPAL DE SÃO MANUEL 
SP aos 19/08/2019. 

15.AMALIA ZANOVELO 
BORRACHINI com 92 anos , 
Era Viúvo(a) de ALEXANDRE 
BORRACHINI sendo filho(a) 
de FERRUCCIO ZANOVELO 
e ELISENA AGOSTINI.deixa 
filho(s): VALTER 75, VALDIR 
73, WALDEMIR,69, Falecido 
em: 19/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 19/08/2019. 

16.REYNALDO STORARI 
com 87 anos , Era Viúvo(a) de  
sendo filho(a) de ANSELMO 
STORARI e MARIA SALO-
MAO.deixa filho(s): EDNA 62 
ANSELMO 60,REYNALDO 
57,APARECIDA54,LUCIA 
49, Falecido em: 19/08/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-

MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
20/08/2019. 

17.PEDRO DE OLIVEIRA 
ZUCCARATTO com 62 anos 
, Casado (a) ROSELI DE FA-
TIMA STOCO ZUCCARATO 
sendo filho(a) de OLINDO 
ZUCCARATTO e AURITA 
MARIA DE OLIVEIRA ZUC-
CARATTO.deixa filho(s): 
EDUARDO 37, LEANDRO 
40, Falecido em: 19/08/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
20/08/2019. 

18.JOSE ALEXANDRE PI-
RES DE CAMARGO com 45 
anos , Era Solteiro(a) sendo 

filho(a) de ANTONIO PIRES 
DE CAMARGO e IGNES 
TUON PIRES DE CAMAR-
GO.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 20/08/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
20/08/2019. 

19.NATHAN RIBEIRO CO-
ELHO com 22 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de AILTON GONÇALVES 
COELHO e AURILEIDE 
RIBEIRO PEREIRA.Não 
deixa filho(s), Falecido em: 
20/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 21/08/2019.

Condomínio Jardim dos 
Lagos.  Área 525 m. 

Valor R$ 540,00 
(o metro quadrado)

VENDO TERRENO 

Tratar com Denis 
(19) 9 9659 4444

SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal 
do Parque ecológico! 
São 500m² construí-
dos, possui mezanino, 
escritório e banheiros. 
- R$4.300,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413

 
Vendo 6 cadeiras marca: 
Brigatto. Valor: R$400,00 
F.: (19) 3834-6769 / (19) 
99458-0298
Vendo 1 mesa de granito 
por R$150,00 F.: (19) 
3834-6769 / (19) 99181-
1474
Vendo escrivaninha nova 
sem uso R$150,00. F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379

Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 
900. F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço ame-
ricano com colchão, jogo 
de lençol, mosquiteiro. R$ 
200.F.: (19)98125-2939
Vendo 30 Penas de pavão 
verde R$200,00 F.: (19) 
98174-5270
Vendo Maquina de cos-
tura Singer zig zag aceito 
cartão R$300,00 F.: (19) 
98174+E83-5270
Vende-se Dvds raros, se-
riados, desenhos, entre 
outros Fone: (19)99193-
2917 WhatasApp
Vende-se Bacia de banhei-
ro branca para por caixa 
R$20,00 Fone: (19)99193-
2917 WhatasApp

Vende-se uma 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/ gara-
gem 1,80 X 3,0 metros 
F.: (19) 3935-1633
Vendo Porta de vidro 
1,60 metros F. :  (19) 
3935-1633
Vendo TV 14 polegadas 
semi nova F.: (19) 3935-
1633
Vendo Teclado Cassio 
novo na caixa F.:(19) 
3935-1633
Vendo 2 porta p/banheiro 
F.: (19) 3935-1633
Vendo 3 esteiras elétri-
cas R$1000,00 (cada) 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
Vendo Bicicleta Scoot. 
D e  R $ 2 . 0 0 0 , 0 0  p o r 
R$1.000,00.  F.: (19) 
3935-6985
Vendo Máquina de costu-
ra Industrial Kingtex Valor 
R$600,00 F.: (19) 3834-
7739 / (19) 99750-8856
 
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
Vendo Gol G3 - Ano: 
2001. Doc: 2019 OK, Cor: 
Branco. 4 portas, econô-
mico. Ótimo estado Valor 
R$8.500,00. Para mais in-
formações e fotos F.: (19) 
98989-2549 WhatsApp.
 
Prática e teoria Eletrôni-
ca Profº Riccó - Analog/
Digital/Potência Eletric/
Inst. Elétricas comandos 
elétricos (somente teo-
ria) Aulas: Individuais ou 
grupos de até 5 alunos 
Aulas: (R$60,00 horas 
seunda a sábado) F.: (19) 
98714-0111
Ofereço-me para instala-
ção, manutenção, revisão 
preventida e corretiva de 
alarmes, cameras cftv, 
cerca eletrica, porteiro e 
video porteiro entre ou-
tros. Preços promocio-
nais Indaiatuba e região. 
Faça um orçamento sem 
compromisso  Fone: (19) 

99193-2917 WhatsApp
Ofereço-me como pedrei-
ro encanador, reformas 
em gerais e pequenos re-
paros na construção civil.
Tratar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-
canador, jardineiro e ele-
tricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista 
e passadeira Contato Va-
nia. F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Ma-
nicure e Pedicure pé e 
mão R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tambem 
a domicilio F.: (19) 99369-
5615
Ofereço-me como moto-
rista de Uber Falar com 
Andersson F.: (19) 99410-
0364
Ofereço-me com traba-
lhos em tricô sob enco-
menda F.:(19) 3935-1633
Ofereço-me como casei-
ro para fazer pequenos 
serviços. Tenho 75 anos, 
tenho boa sáude, sou 
aposentado. Não preciso 
receber nenhum dinheiro. 
Só preciso da moradia 
Fone.: (15)99646-7494 / 
(19) 3327-6387
Ofereço-me como assis-
tência técnica em máquina 
de costura industrial F.: 
(19)99212-1731
Ofereço-me como con-
sultora Hinode, Herbalife, 
Natura, Avon e Jequiti 
entrega a domicilio Elsa 
F.: (64) 99224-6033



B16 Serviços / Utilidades


