
Concerto reúne filmes, séries e games

Séries A1 e A3 
conhecem seus 
campeões e A2 
terá decisão

Tamarossi 
Decorações 
está há 27 anos 
no mercado

Piano recebe espetáculo 
do grupo Os Geraldos

AEAI promove a 36ª da 
Noite do Queijo e Vinho

IT: Capítulo 2 estreia

Nutriplus recebe visita de aluno e sua mãe

ORQUESTRA SINFÔNICA

AMADOR

ESPECIAL

TEATRO SOCIAL

AÇÃO OCORRÊNCIA

NATAÇÃO

A Orquestra Sinfônica de Indaiatuba resolveu reunir um pouco do que há de melhor 
em trilhas de filmes, séries e games no espetáculo Geek Sinfônico, que será apresentado 
nos dias 20 e 21 de setembro, às 20 horas, no Ciaei. Os ingressos serão trocados por 
um litro de leite longa, a partir do dia 16, na Secretaria Municipal de Cultura. 

Vinte e sete anos 
depois dos eventos de 
It: A Coisa, o palhaço 

Pennywise está de volta à 
cidade de Derry. Cabe a 

Mike convocar os amigos 
Bill, Beverly, Ritchie, Ben 
e Eddie para honrar a pro-
messa de infância e acabar 

com o inimigo de uma 
vez por todas. Confira a 

programação em 
www.maisexpressao.com.br 
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Biometria alcança 55,2% dos eleitores

Dia Mundial 
da Limpeza 
será dia 21 
no Parque

Lar de Velhos 
é invadido por 
dois homens 
na quarta-feira

Atletas locais 
garantem 26 
medalhas no 
Parapan 2019
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DIVULGACAO

DIVULGACAO

Adesão ainda é baixa e Cartório Eleitoral lança campanha para conscientizar população

LANÇAMENTO

ALIMENTAÇÃO
Com prazo final mar-

cado para 19 de dezem-
bro, a biometria obriga-
tória ainda registra baixa 
adesão em Indaiatuba. 
Segundo números ofi-
ciais divulgados ontem 
(5), 92.714 eleitores fize-
ram a coleta de suas im-
pressões digitais, ou seja, 
apenas 55,2% dos eleito-
res locais. Para melhorar 
esse índice, o Cartório 
Eleitoral da 211ª Zona 
Eleitoral, de Indaiatuba, 
iniciou uma campanha 
de divulgação por toda a 

cidade. O cancelamento 
do título de eleitor gera, 
além da inaptidão para o 
exercício do voto, certas 
restrições na vida civil, 
tais como: impossibili-
dade de tirar passaporte, 
obter empréstimos em es-
tabelecimentos de crédito 
mantidos pelo governo, 
renovar matrícula em 
estabelecimento de en-
sino oficial ou fiscaliza-
do pelo governo, tomar 
posse em cargo público. 
Um novo plantão será 
realizado no dia 21. P. A3

Apaixonado pela po-
lenta servida todas 
as quartas-feiras pela 
Nutriplus na Escola 
Municipal “Professor 
Nízio Vieira”, o estu-
dante Thor Silva Car-
doso, de 5 anos, pediu 
para sua mãe, Mirian 
Rute da Silva, repetir 
a receita em casa. Sem 
conseguir repetir o pra-
to com o mesmo sabor 
em sua casa, ambos fo-
ram convidados a co-
nhecer as instalações 
da Cozinha Central da 
Nutriplus, para apren-
der o passo a prato da 
“famosa polenta”.

P. A4



Editorial
Informar-se é preciso! 

Artigos

É bastante comum ouvirmos reclamações sobre o Poder 
Público, seja na esfera municipal, estadual ou federal. Esta 
prática vem ganhando força nos últimos anos, junto com 
a derrocada da credibilidade da classe política. É claro que, 
como em qualquer outro segmento, existem exceções. Cabe 
ao eleitorado acompanhar o trabalho daqueles no poder para 
saber quem deve ficar e quem deve ser excluído. Mas, vale 
ressaltar, é importante se envolver com os acontecimentos. 

Uma grande oportunidade se aproxima para os mora-
dores de Indaiatuba: a Prefeitura, por meio da Secretaria 
da Fazenda, promove no dia 26 de setembro, das 14h30 
às 17h, na Câmara Municipal, a Audiência Pública para 
demonstração e avaliação das metas fiscais do segundo 
quadrimestre de 2019 (maio a agosto). A ação é aberta e 
atende o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Sim, a Audiência Pública acontece em uma quinta-
-feira e em horário comercial, o que impede muitos de 
participar. No entanto, é a oportunidade perfeita para 
conferir de perto onde e como a Administração Munici-
pal está investindo seu orçamento. Também é possível fa-
zer questionamentos aos profissionais presentes, tirando 
todas as dúvidas possíveis sobre a saúde de nossa cidade. 

Infelizmente, o que se vê são pouquíssimos represen-
tantes da Sociedade Civil acompanhando esta prestação 
de contas. E não estamos reprimindo ninguém, apenas 
reafirmando: sem saber como anda o cenário, é difícil 
reclamar, sugerir ou opinar. Sem saber como nosso di-
nheiro é gasto, é impossível redirecionar. É preciso co-
nhecimento para exigir comprometimento. Informe-se! 

Girassol é símbolo de campanha 
para alertar sobre depressão

Previsão de crescimento da 
economia sobe para 0,87%

Todas as manhãs o girassol parte em busca 
do sol, seguindo a luminosidade insistente-
mente, porque precisa dela para crescer 
e florescer. Mesmo quando o sol está 
escondido entre as nuvens, a flor gira 
persistente, apesar da dificuldade, 
em direção à luz. Em alusão a esse 
comportamento da natureza, o girassol 
foi escolhido como símbolo da campanha 
Na Direção da Vida – Depressão sem Tabu.

O mercado financeiro aumentou a pro-
jeção para o crescimento da economia 
e reduziu a estimativa de inflação para 

este ano. Segundo o boletim Focus, 
pesquisa divulgada todas as semanas 
pelo Banco Central (BC), a previsão 
para a expansão do Produto Interno 

Bruto (PIB) – a soma de todos os bens 
e serviços produzidos no país – foi 

ajustada de 0,80% para 0,87% em 2019.
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As diferenças se fazem presentes no objetivo: o da publicidade é comercial (compra de um produto), e o da pro-
paganda é ideológico, político (imposição de uma convicção). Diferem os institutos, ainda, no grau de influência: a 
publicidade atua de forma mais local, ou menos global (importa a venda do produto ao mercado consumidor), ao passo 
que a propaganda é mais global (visa a influenciar o comportamento dos homens). Quanto ao tratamento dos adversários, 
tem-se que, na publicidade, é, em geral, proibido se reportar aos concorrentes, e, na propaganda, atacar o adversário é 
a regra. Por último, há diferença nos valores explorados: na publicidade, são mais específicos e individuais, voltados à 
satisfação de desejos egocêntricos (juventude, beleza), sendo que, na propaganda, predominam esperanças universais, 
coletivas (liberdade, justiça, paz).

O Código de Defesa do Consumidor apenas tutela a utilização de publicidade, visto que, embora os conceitos sejam 
frequentemente confundidos, é a publicidade que mantém ligação com a relação de consumo, pois os fornecedores, 
para promover seus produtos e serviços, utilizam-se da mesma.

Vale ressaltar que a publicidade, diferentemente da propaganda, é de ação coletiva, o que significa dizer que a publi-
cidade de um objeto atinge a toda sua categoria, enquanto a propaganda se restringe aos limites da ideologia divulgada.

Ainda, a publicidade pode ser institucional ou promocional. Será institucional quando visa à promoção da empresa, 
ou seja, da instituição, independentemente de qualquer produto ou serviço específico, trata-se de publicidade mediata, 
que visa promover o anunciante.

Será promocional a publicidade quando a mesma visar um objeto direto, ou seja, um produto ou serviço, trata-se 
de publicidade imediata, pois visa a promoção direta do objeto econômico.

O merchandising é uma forma de publicidade bastante cercada pela controvérsia da doutrina a cerca de sua legitimidade.
Tal prática consiste na inserção de publicidade no decorrer de outro evento, seja um vídeo, áudio, ou qualquer outro 

evento que não seja a publicidade em si. Tal prática, a rigor, seria camuflada, apresentando o produto ou serviço em 
seu uso normal, sem menção direta à publicidade.

A doutrina se apresenta unânime ao duvidar da perfeita legitimidade deste tipo de publicidade, visto que a mesma, 
se realizada irrestritamente assemelhar-se-ia à mensagem subliminar, que, por ser oculta, é proibida pelo sistema 
consumerista.

Para tal, alguns doutrinadores propõem que, embora não haja vedação direta a tal prática, a mesma, indiretamente, 
é limitada pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo princípio da identificação da publicidade, para tal, propõe-se:

“A utilização de ‘créditos’, ou seja, a veiculação antecipada de uma informação comunicando que, naquele programa, 
peça ou filme, ocorrerá merchandising de tais e tais produtos ou serviços. [...] Esta tem por ratio evitar a identificação 
a posteriori.” (GRINOVER, 2007, p.333)

 Enfatize-se que a veiculação de créditos deve ser antecipada, posto que o consumidor, segundo o princípio da 
identificação da publicidade, deve saber que está, ou, no caso, que será alvo de publicidade, para que seja possível 
identificá-la, descaracterizando-se a mesma como mensagem subliminar, e, portanto, tornando-se legítima, portanto 
não fere o principio da identidade da PUBLICIDADE COMERCIAL.

O teaser consiste na prática de fragmentar a mensagem publicitária a fim de aumentar a expectativa do consumidor, 
publicando uma espécie de publicidade da publicidade.

É técnica permitida pela norma reguladora (Código Brasileiro de Auto-regulamentação Publicitária), mas que se 
aproxima da situação do merchandising, afastando-se dessa forma de publicidade apenas porque “o teaser nada mais 
é que uma parte da mensagem publicitária [...] e o que o Código exige é que esta e não seu fragmento seja identificá-
vel facilmente”(GRINOVER, 2007, p.333, grifo nosso), o que o torna perfeitamente legítimo, afastando o caráter de 
mensagem oculta portanto não fere o principio da identidade da PUBLICIDADE COMERCIAL

Os chamados merchandising e o teaser ferem 
o princípio da identidade da publicidade comercial? 

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

Brasileiro geralmente não se importa muito com o que se 
comemora em cada feriado. O que importa mesmo é ter um 
feriado. Se for prolongado então... É só alegria! Pois é. Sou 
desses também. 
E já que estamos na semana da pátria, aproveito para falar 
do MIMIMI. 
E o que tem isso com a Independência?
Tem, que com tanto MIMIMI nossa liberdade é condicional. 
Você está livre, mas nem tanto. Senão, vejamos:
Em tempo de polarização, ameaças, brigas por A ou por B, 
tudo vira motivo de discussão; e o que é pior. Sem funda-
mentos.
Não se poder ter opinião de nada. Ou então, reclama-se da 
opinião que é sua. E tudo é tão simples...
Não gosta de novela? Não assista.
Não gosta de funk? Não ouça.
Não gosta de sertanejo? Desligue o rádio.
Não gosta de determinado lado politico? Siga em frente.
Rede social te incomoda? Não curta, não acompanhe, não 
compartilhe.
Dê o grito de liberdade. Leia!
Fuja de discussão desnecessária, sem argumento. Pegue um 
livro.
Navegação sem correntes, sem reclamações, só pelas páginas 
do livro.
Leia mais. Leia sempre. Para que nossa fala seja menos 
MIMIMI e mais LI...LI...LI...
É melhor sozinho e bem acompanhado.
Liberdade! Liberdade! abre as páginas sobre nós.

Independência e livro

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 apre-
sentando nos mais diversos tipos de festas e eventos; seja 
particulares, públicos e corporativos. 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



Adesão ainda é baixa e Cartório Eleitoral lança campanha para conscientizar população

Biometria atinge 55,2% dos eleitores
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Com prazo final 
marcado para 19 
de dezembro, a 

biometria obrigatória 
ainda registra baixa 
adesão em Indaiatuba. 
Segundo números ofi-
ciais divulgados ontem 
(5), 92.714 eleitores 
fizeram a coleta de suas 
impressões digitais, ou 
seja, apenas 55,2% dos 
eleitores locais. Para 
melhorar esse índice, 
o Cartório Eleitoral da 
211ª Zona Eleitoral, de 
Indaiatuba, iniciou uma 
campanha de divulgação 
por toda a cidade. 

“O mês de setem-
bro não começou muito 
bem, mas demos iní-
cio a uma campanha de 
divulgação por toda a 
cidade, com apoio da 
Prefeitura”, destacou 
Lilian Dalva Silva da 
Lima, chefe do Cartório 
Eleitoral da 211ª Zona 
Eleitoral. “Teremos car-
tazes e alguns outdoors 
espalhados pela cidade. 

Esperamos mobilizar a 
população, para não dei-
xar para a última hora”. 

Indaiatuba conta atu-
almente com 167.968 
eleitores. Deste total, 
92.714 já fizeram o ca-
dastramento biométrico. 

“É muito importante não 
deixar para última hora, 
pois devemos ter longas 
filas”, afirma Lilian. A 
chefe do Cartório Eleito-
ral revela que os horários 
de maior movimento se 
concentram na parte da 

manhã, entre 8h e 10h, 
e no final da tarde, entre 
16h30 e 18h. “O come-
ço da tarde é bastante 
tranquilo e conseguimos 
atender quem não fez o 
agendamento da biome-
tria pelo site do Tribunal 

Regional Eleitoral de 
São Paulo (TRE-SP)”.

Alerta
Não há previsão de 

prorrogação do prazo 
para a biometria obri-
gatória. “Nossa meta é 
atender 21.160 eleitores 
em setembro. No en-
tanto, em agosto foram 
13.680 coletas de bio-
metria”, conta a chefe 
do Cartório Eleitoral. 
“Contamos com a ajuda 
de todos para atingir essa 
meta”. Plantões mensais 
aos sábados também são 
realizados para atender 
os eleitores e este mês, 
acontece no dia 21. 

O cancelamento do 
título de eleitor gera, 
além da inaptidão para 
o exercício do voto, 
certas restrições na vida 
civil, tais como: im-
possibilidade de tirar 
passaporte, obter em-
préstimos em estabe-
lecimentos de crédito 
mantidos pelo governo, 
renovar matrícula em 
estabelecimento de en-
sino oficial ou fiscaliza-

do pelo governo, tomar 
posse em cargo público.

A finalidade da bio-
metria é tornar mais se-
guro o processo de iden-
tificação do eleitor no 
momento de votar, uma 
vez que as impressões 
digitais de cada indiví-
duo são únicas, impos-
sibilitando tentativas de 
fraude. No total, 58,1% 
do eleitorado do Estado 
de São Paulo, formado 
por 32,9 milhões de pes-
soas, já tem a biometria 
(19,1 milhões). Nas 479 
cidades paulistas em que 
o cadastramento é obri-
gatório para este ano, o 
índice é de 61,3%.

Para realizar seu ca-
dastro,  é  necessário 
apresentar documento 
oficial de identificação 
que contenha foto e 
comprovante de resi-
dência recente. O Car-
tório Eleitoral funciona 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 9h às 18h, na 
Rua 13 de Maio, 834, 
no Centro). Mais infor-
mações pelo telefone 
(19) 3834-6378.

x

ELIANDRO FIGUEIRA

Quem não realizar o agendamento pelo site do TRE-SP também pode fazer coleta das digitais

DIVULGAÇÃO
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Nutriplus recebe visita de estudante
Apaixonado pela polenta servida na escola, aluno esteve com sua mãe na cozinha da empresa
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Maria Abade de Jesus, responsável pelo preparo da receita, recebeu a família na Nutriplus

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Recentemente a 
Nutriplus recebeu 
o contato de uma 

mãe de aluno de Indaiatu-
ba, dizendo que seu filho, 
um estudante da Educação 
Infantil da Escola Munici-
pal “Professor Nízio Viei-
ra” adorava a polenta que 
é servida pela Nutriplus e 
que, apesar das inúmeras 
tentativas, não conseguia 
fazer o prato com o mes-
mo sabor em sua casa.

Com isso, a coordena-
ção da Alimentação Esco-
lar de Indaiatuba convidou 
o estudante Thor Silva 
Cardoso, de 5 anos e sua 
mãe, Mirian Rute da Silva, 
para conhecerem as insta-
lações da Cozinha Central 
da Nutriplus e também 
para que a mãe pudesse 
aprender, com a cozinheira 
responsável pela produção 
da “famosa polenta”, Ma-
ria Abade de Jesus, o passo 
a passo do prato.

“Às quartas-feiras é 
servida aos alunos a po-
lenta, e o Thor adora. Ele 
chega em casa falando do 
prato e tentei repetir a re-
ceita inúmeras vezes, mas 

ele sempre dizia que não 
estava igual. Às vezes, 
nas terças-feiras, ele dizia 
que não queria jantar em 
casa, para comer mais 
polenta no dia seguinte na 
escola. Por isso, entrei em 
contato com a Nutriplus, 
para pedir a receita e fo-
mos surpreendidos com o 
convite para vir conhecer 

a estrutura da empresa 
e aprender aqui dentro 
como preparar o prato”, 
confessou a mãe.

Recebidos pela Nutri-
cionista Coordenadora da 
Alimentação Escolar de 
Indaiatuba, Patrícia Bar-
leto Canizela de Carvalho 
e pela Nutricionista que 
acompanha os serviços 

prestados na Escola “Pro-
fessor Nízio Vieira”, Ja-
naína Cella, Thor e sua 
mãe fizeram um tour pelas 
instalações da Cozinha 
Central Nutriplus da ci-
dade, conheceram todo o 
processo da Alimentação 
Escolar servida aos estu-
dantes, aprenderam a recei-
ta e degustaram a polenta.

“Realmente estou es-
pantada com a estrutura da 
Nutriplus no processo da 
merenda aqui em Indaia-
tuba. Sabia da qualidade 
do que é servido aos estu-
dantes, mas não imaginava 
que era desse tamanho. Eu, 
que já era tranquila com 
o que é servido ao meu 
filho, fico muito mais feliz 
em saber que tudo é feito 
com acompanhamento 
profissional, mas princi-
palmente com muito ca-
rinho e pensando sempre 
nos nossos pequenos”, 
concluiu Mirian Rute.

A Nutriplus assumiu a 
alimentação escolar de In-
daiatuba em 1999, quando 
a Prefeitura decidiu ter-
ceirizar a administração 
e a produção da merenda, 
desde então os serviços 
prestados vêm ganhando 
em excelência e qualida-
de, e atualmente, mais de 
150 profissionais, entre 
nutricionistas, técnicos 
em nutrição, cozinheiros, 
merendeiras, motoristas e 
ajudantes trabalham para 
servir às futuras gerações 
de Indaiatuba mais de 50 
mil alimentações todos 
os dias. Sempre em par-
ceria com a Secretaria 
Municipal de Educação, a 

Nutriplus prepara e serve 
uma alimentação escolar 
composta por cardápio 
variado, incluindo ali-
mentos in natura (sem 
processamento indus-
trial). O acompanhamen-
to de nutricionistas da 
Nutriplus e da Prefeitura 
garante a segurança ali-
mentar durante todo o 
processo de produção e 
distribuição da merenda.

Com alto grau de sa-
tisfação, a alimentação 
escolar servida aos estu-
dantes de Indaiatuba ob-
teve, no primeiro trimestre 
de 2019, o maior índice 
de aprovação dentre as 
15 cidades que compõem 
a Região Metropolitana 
de Campinas, com 784 
pontos na pesquisa que 
foi realizada pelo IndSat 
(Indicadores de Satisfação 
dos Serviços Públicos). 
Essa pontuação também 
coloca o serviço de Indaia-
tuba na primeira coloca-
ção, se comparado com os 
10 maiores municípios do 
Estado de São Paulo, que 
reúne São Paulo, São José 
dos Campos, Sorocaba, 
Santo André, Ribeirão 
Preto, São Bernardo do 
Campo, Osasco, Guaru-
lhos, Mauá e Campinas.
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No próximo dia 21, 
o Parque Ecoló-
gico recebe o Dia 

Mundial da Limpeza, uma 
ação cívica contra o desper-
dício. O grande objetivo é 
sensibilizar a população em 
relação à importância do 
descarte do lixo consciente. 

De acordo com José 
Orlando Luciano, presi-
dente da comissão organi-
zadora, a ideia vem sendo 
trabalhada desde 2008. 
“Consegui fazer contato 
com o pessoal que organiza 
o Dia Mundial em todo 
país, a partir disso consegui 
recrutar voluntários e com 
apoio público vamos rea-
lizar esse grande evento”.

Será promovida uma 
mobilização que conta-
rá com voluntários que 
realizarão a limpeza do 
Parque Ecológico, praças 
e parques. O público será 
orientado a promover a 

Educação Ambiental, saú-
de pública, a prática de ati-
vidades físicas e fortalecer 
as políticas públicas em 
prol da gestão ambiental.

Amanhã (7), uma mo-
bilização será promovi-
da no desfile cívico de 
sete de setembro. Após 
o evento, a equipe de vo-
luntários percorrerá o tra-
jeto no Parque Ecológico 
para realizar a limpeza do 
local. Todos estão convi-
dados a participar. 

Iniciativa
O Dia Mundial da 

Limpeza busca mobi-
lizar 5% da população 
dos 150 países. A ideia 
surgiu de uma iniciativa 
nacional espontânea na 
Estônia em 2008. Des-
de então, 20 milhões 
de voluntários de 113 
países se juntaram ao 
movimento. 

Em 2018, a ação reu-
niu 18 milhões de pesso-
as em 157 países e terri-

tórios para a maior coleta 
de resíduos da história. 
A limpeza começou na 
Nova Zelândia, viajou 
ao redor do mundo e 
terminou no Havaí.

Entre as ações pro-
postas para o próximo 
21, estão o concurso de 
limpeza e catação de lixo. 
“Sugerimos que os polos 
de ação e pontos de parti-
da no dia do evento sejam 
os centros esportivos da 
cidade”, destaca Luciano. 

“O evento culminaria no 
Paço Municipal, onde será 
anunciado o resultado da 
competição e acontece a 
festa de encerramento”. 

Os polos de ação 
serão: Centro de Lutas 
João Pioli, Centro Es-
portivo do Trabalhador, 
Centro de Luta de Bra-
ço, Ginásio Municipal 
de Esportes ,  Centro 
de Ginástica, Centro 
Esportivo Quadra 23, 
Centro Esportivo Al-
drovandi,  Complexo 
Esportivo do Jardim 
Morada do Sol, Cen-
tro Esportivo Corolla, 
Polo Esportivo Claudio 
Urbini de Freitas, Cen-
tro Esportivo Rêmulo 
Zoppi, Centro Espor-
tivo Educando para a 
Vida, Centro Esportivo 
Califórnia e Arena 77. 

Dia Mundial da Limpeza acontece dia 21
Ação cívica contra desperdício, objetivo é sensibilizar para importância do descarte do lixo consciente

FOTO

Grupo se reuniu no último dia 25 de agosto para ação conjunta e limpeza do Parque Corolla, localizado no Jardim Morada do Sol 

Programação – 21 de Setembro
8h30 – Concentração 
9h – Início/Largada
10h às 11h – Chegada estimada dos participantes 
no Paço Municipal
11h às 13h30 – Apuração dos resultados/almoço/show
13h às 13h30 – Premiação
13h30 às 16h – Show de Encerramento
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Interessados devem se inscrever pelos sites do Centro Universitário Max Planck ou Vunesp

UniMAX segue com inscrições abertas 
para o Vestibular 2020 de Medicina 

S eguem a té  d ia 
11 de setembro, 
quarta-feira, as 

inscrições para o Ves-
t ibular  de Medicina 
da UniMAX – Cen-
tro Universitário Max 
Planck de Indaiatuba. 
Os interessados devem 
ser inscrever pelo site 
www.vunesp.com.br. A 
organização, inscrição, 
aplicação e correção 
das provas da 1ª fase do 
processo seletivo serão 
realizadas pela Vunesp 
(Fundação para o Ves-
tibular da Universidade 
Estadual Paulista – Ju-
lio de Mesquita Filho).

Para 2020, a Uni-
MAX oferece 80 vagas 
para o período integral, 
com duração de 12 se-
mestres.  A primeira 
etapa, contendo provas 
objetiva, discursiva e 
redação, acontece no dia 

IMPRENSA UNIMAX
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POR TATIANE DIAS 28 de setembro, das 14h 
às 19h. O Edital comple-
to poderá ser acessado 
pelo site da Vunesp ou 
da UniMAX (www.fa-
culdademax.edu.br).

O curso de Medicina 
de Indaiatuba está entre 
os 14 melhores em mais 
de 300 instituições de 
ensino avaliadas em 
todo o país. Do MEC 
(Ministér io da Edu-
cação),  a  graduação 
recebeu nota máxima 
(5) em todas as dimen-
sões analisadas: projeto 
pedagógico, coordena-
ção, corpo docente e 
infraestrutura. Ao todo 
foram mais de 70 itens 
avaliados. O curso con-
ta, ainda, com parcerias 
com o Haoc (Hospital 
Augusto de Oliveira 
Camargo), o Hospital 
Sírio-Libânes e a Pre-
feitura de Indaiatuba.

A professora Dra. 
V a l é r i a  V e r n a s c h i 

Lima é a coordenadora 
do curso que ofere-
ce uma formação pro-
fissional diferenciada 
aliando ciência, tecno-
logia e humanização. 

O currículo do curso 
de Medicina de Indaia-
tuba é orientado por 
competência (Diretrizes 
Curriculares Nacionais 
de 2014); baseado em 
metodologias ativas de 
ensino-aprendizagem; 
integrado (básico-clí-
nico;  teoria-prát ica; 
simulação-realidade; 
ciência-arte); articulado 
(atividades curriculares 
obrigatórias, comple-
mentares, optativas e 
eletivas); desenvolvido 
em cenários reais do 
Sistema de Saúde e; 
avaliado continuamente 
com foco no desenvolvi-
mento de competência.

Para isso, os recur-
sos educacionais  da 
UniMAX oferecem bi-

Medicina está entre os 14 melhores em mais de 300 instituições

blioteca, espaços de 
autoaprendizagem, la-
boratórios básicos, de 
habilidades clínicas e 
de gestão da clínica 
equipados com tecno-
logia de ponta que dão 
suporte à construção 
dos conhecimentos.

Práticas
Desde o primeiro 

ano do curso, os estu-
dantes já são inseridos 
em equipes de saúde da 
família e iniciam suas 
práticas no SUS (Sis-
tema Único de Saúde), 
acompanhando as famí-
lias ao longo da forma-
ção, trabalhando com 
promoção e prevenção. 
Eles também serão su-
pervisionados por pre-
ceptores dos serviços 
de saúde e docentes da 
UniMAX nas atividades 
práticas hospitalares.

Os  convên ios  do 
Centro Universitário 

Max Planck com a Se-
cretaria Municipal de 
Saúde de Indaiatuba 
e o Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo 
garantem o desenvol-
vimento das práticas 
no Sistema de Saúde 
de Indaiatuba. A co-
operação com o Hos-
pital Sírio-Libanês e 
com a Universidade de 
Stanford responde pela 

qualificação do corpo 
docente e dos precep-
tores em metodologias 
ativas e em tecnologias 
inovadoras na assistên-
cia, gestão e educação 
na saúde. Já os núcleos 
de apoio aos docentes, 
estudantes e de gestão e 
avaliação curriculares 
garantem a qualidade 
e a atualização perma-
nentes da formação.
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Há 27 anos no mercado, empresa trabalha com os melhores fornecedores e marcas
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Tamarossi Decorações: qualidade e 
praticidade para o seu lar desde 1992
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A Tamarossi De-
corações foi fun-
dada em 1992 

e inicialmente era uma 
empresa especializada 
em materiais de constru-
ções. Três anos após a sua 
inauguração, a Tamarossi 
quis conquistar um novo 
mercado e com isso o 
negócio se expandiu dei-
xando, então, de ser uma 
loja de construção e pas-
sando a se tornar uma loja 
exclusiva de decorações.

“Atualmente trabalha-
mos com diversas linhas 
de decorações como pi-
sos, box, persianas, telas 
mosqueteiras, entre ou-
tros”, conta a proprietária 
Karen Tamarossi. 

Após 27 anos no mer-
cado, a Tamarossi Deco-
rações encerrou as ativi-
dades de suas lojas nas 
cidades de Salto e Indaia-

tuba visando manter a 
qualidade de atendimento 
aos seus mais diversos 
clientes. “Resolvemos 
concentrar nossos traba-
lhos em Itu, pois foi nessa 
cidade que nasceu a Ta-
marossi. Porém, apesar 
de não possuirmos mais 
loja física nas cidades 
vizinhas continuamos 

atendendo com o mesmo 
profissionalismo e qua-
lidade”, enfatiza Karen.

A Tamarossi Deco-
rações trabalha com os 
melhores fornecedores 
e marcas do mercado 
e com linha completa 
de Box de vidro, vidro 
temperado, porta sanfo-
nada, forro, divisória, 

carpetes de nylon, piso 
laminado, paviflex, per-
sianas, tela mosquetei-
ra, armários em alumí-
nio e rede de proteção. 

A empresa  a inda 
oferece pisos laminados 
e vinílico e cortinas de 
tecido. “Esses produtos 
são o carro chefe de 
nossa empresa, pois são 

de extrema qualidade 
oferecendo uma ótima 
garantia”, disse Karen. 
“O piso vinílico pode 
conservar a temperatu-
ra dos ambientes e aba-
far sons, como passos, 
por exemplo. É uma 
ótima opção para quem 
mora em apartamento”, 
destaca Karen.

No atendimento, a 
empresa mantem sua ex-
celência através de profis-
sionais capacitados e es-
pecializados, com preços 
competitivos. Além disso, 
o atendimento é feito de 
forma personalizada. “Os 
nossos profissionais vão 
até a casa do nosso clien-
te fazer as medições e 
levamos os mostruários”, 
disse a sócia proprietária. 
“Fazemos questão abso-
luta em deixar nossos 
clientes sempre satisfei-
tos”, finaliza.

Então não deixe de 
conferir os produtos da 
Tamarossi Decorações e 
dê praticidade a sua casa. 

A Tamarossi  De-
corações está locali-
za na rua Santa Rita, 
1 1 9 2 ,  C e n t r o ,  I t u . 
Para mais informações: 
Indaiatuba (19) 3834-
4369, Salto (11) 4028-
1138 e Itu (11) 4023-
6355 ou através do Whats 
App  (11) 96393-4994.

Uma das novidades da Tamarossi Decorações são as cortinas em tecido Pisos laminados e vinílico são ótimas opções para quem quer praticidade no dia a dia
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A natação parao-
límpica de In-
daiatuba marcou 

presença na 6ª edição dos 
Jogos Parapan-America-
nos em Lima no Peru com 
sete atletas de natação 
que compõe a delegação 
brasileira e uma atleta que 
disputou pelo Chile. As 
competições ocorreram 
de 25 a 31 de agosto. Os 
atletas de Indaiatuba con-
quistaram 26 medalhas 
e estabeleceram novos 
recordes nas provas de 50 
e 100 livres e 200 medley. 

Foram nove meda-

DIVULGACAO
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Atletas estabeleceram novos recordes nas provas de 50 e 100 livres e 200 medley

Atletas se destacam no Super Brasileiro 2019
TAEKWONDO

Sete atletas de natação da cidade estiveram em Lima, no Peru, e trouxeram novos recordes

Parapan-Americano rende 26 medalhas
lhas de ouro; dez de 
prata e sete de bronze. 
Os atletas de Indaia-
tuba que participaram 
foram: Cecilia Araújo; 
Felipe Caltran; Lucilene 
Sousa; Matheus Rheine; 
Sthefany Rodrigues e 
Lucas Mozela. A Atleta 
Macarena Quero com-
petiu pelo Chile. O Bra-
sil garantiu o primeiro 
lugar no quadro de me-
dalhas com um total de 
255 premiações, sendo: 
103 de ouro; 81 de prata 
e 71 de bronze.

O secretário de Espor-
tes, Antônio Marco de 
Moraes, comemora o re-
sultado. “Realizamos um 
trabalho realmente sério, 
temos um time de primeira 
categoria que faz parte de 
uma cidade que realmen-
te leva o esporte a sério. 
Graças ao investimento 
da administração pública 
conseguimos manter uma 
equipe que tem ótimos 
resultados em todas as 
competições que participa. 
O mais incrível, é que são 
seis atletas extremamente 
jovens, grandes revelações 

que foram trabalhadas des-
de a tenra idade pelo nosso 
técnico, o também técnico 
da seleção brasileira, Anto-
nio Luiz Duarte Candido, o 
Maceió”, comenta Moraes.

Indaiatuba conta hoje 
com aproximadamente 100 
atletas na natação PCD, 
considerando base, equipe 
escolar e equipe principal, 
que garantiram nos últi-
mos Jogos Regionais, 82 
medalhas para o nosso mu-
nicípio, além de mais uma 
vez sagra-se campeão no 
masculino e feminino.  É 
também campeã brasileira 
da Natação PCD, mais uma 
vez seguida.

De acordo com o técni-
co Maceió foram muitas as 
citações dos comentaristas 
sobre os atletas de Indaia-
tuba.  “Nossos resultados 
apontam que estamos no 
caminho certo, nossos atle-
tas se esforçaram bastante 
e conseguiram boas marcas 
no ranking mundial. Agora 
vamos nos recuperar para 
o mundial de Londres que 
começa na próxima se-
gunda-feira (9)”, explica 
Maceió.

Resultados
Cecilia Araújo: quatro ouros nos 50 e 100 Livres 
(ambos estabelecendo novo recorde parapanameri-
cano), 100 borboleta e 400 livres, 1 prata nos 4x100 
medley, e 2 bronzes no revezamento 4x100 livre e 
nos 100 costas;
Esthefany Rodrigues: 1 ouro nos 200 medley (Novo 
recorde parapanamericano), 2 pratas 100 peito e 100 
borboleta e 1 bronze nos 200 livres;
Lucilene Sousa: três pratas 50, 100 e 400 livres;
Felipe Caltran: uma prata nos 200 livres, e 4 bronzes 
(100 costas, 100 peito, 100 borboleta e 200 medley);
Matheus Rheine: um ouro nos 400 livres, 2 pratas 
50 e 100 livres;
Lucas Mozela: três ouros 100 peito, 200 medley e 
revezamento 4x100 medley e 1 prata nos 100 costas.

Entre os dias 14 e 18 de agosto, foi realizado 
na cidade do Rio de Janeiro o Super Campeo-
nato Brasileiro 2019 de Taekwondo. O evento 
aconteceu nas dependências do Parque Olímpico 
Arena Carioca 1. A competição nacional reuniu 
1.200 atletas de todo o pais das seguintes cate-
gorias: Infantil, Cadete, Júnior, Sub-21, Adulto 
e Master. Indaiatuba conseguiu um feito inédito, 
conquistando um total de seis medalhas, sendo 
um outro, três pratas e dois bronzes.

A competição nacional garante vaga para 
o Grand Slam para Campeões e deu direito ao 
pleito para a Bolsa Atleta 2020 aos competido-
res que ficarem nas três primeiras colocações.A 
Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo 
participou da competição com uma delegação de 
155 integrantes, entre atletas e comissão técnica.

Indaiatuba foi representada pelos atletas: Alice 
Fontes; Gabriela Baldini; Fabricio Simplício; Sabrina 
Puertas; Vinicius Pecorari; Marcelo Chagas; Gabriel 
Costola; Graziel Serveginini. As medalhas foram para: 
Gabriela Baldini (Ouro); Alice Fontes (Prata); Fabricio 
Simplício (Bronze); Sabrina Puertas (Bronze); Marce-
lo Chagas (Prata); Vinicius Pecorari (Prata).

Capacitação
Com a finalidade de capacitar a qualidade 

técnica dos atletas e técnicos da seleção paulista 
e dar maior entrosamento entre os mesmos, a 
Fetesp (Federação de Taekwondo do Estado de 
São Paulo). realizou no primeiro semestre desse 
ano, dois training camp e um encontro treino.

O primeiro training camp foi realizado na cida-
de de Indaiatuba através do mestre André Davanço 
com as categorias Infantil e Cadete entre os dias 
31 de maio a 2 de junho. O segundo training camp 
foi realizado na cidade de São José dos Campos, 
através do mestre Daniel Melo, coordenador da 
seleção paulista com as categorias Junior, Sub21 e 
adultos entre os dias 12 a 14 de junho, e o encontro 
treino foi realizado na capital paulista através do 
mestre Junior Massa, diretor de eventos, com a 
categoria Master no dia 20 de julho.

Segundo a Fetestp, toda essa estrutura ofere-
cida aos atletas só foi possível graças a parceria 
entre os municípios, mestres e federação. Essa 
iniciativa resultou em bons resultados para o es-
tado de São Paulo, que se sagrou campeão geral 
do Super Campeonato Brasileiro 2019.
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No último sábado 
(31) o Sub-17 en-
trou em campo 

pela última rodada da se-
gunda fase do Campeonato 
Paulista da categoria. A 
equipe jogou em casa con-
tra a Portuguesa Santista.

Mesmo classificada, a 
equipe não baixou a guarda 
e foi em busca do primeiro 
gol. Conseguindo anular as 
principais jogadas do ad-
versário, o Fantasminha se 
impôs e saiu com o triunfo 
pelo placar de 2 a 0.

Com a vitória, a equipe 
ficou na liderança do grupo 
14 com 14 pontos, com 
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Fantasma pega São Paulo, Mirassol e Botafogo; Sub-15 e Sub-20 não se classificaram

Time Sub-17 do Primavera 
chega à 3ª fase do Paulista

quatro vitórias, dois empa-
tes e nenhuma derrota. Na 
próxima fase, a equipe está 
no grupo com São Paulo, 
Mirassol e Botafogo de Ri-
beirão Preto. Passam para 
as quartas-de-final os dois 
primeiros de cada grupo.

Equipe Sub-17 derrotou a Portuguesa Santista em casa, pelo placar de 2 a 0, e segue na disputa

DIVULGAÇÃO

TABELÃO

Campeões da Série A1 e A3 são definidos e A2 termina domingo
AMADOR

22º Campeonato Liga Regional Aifa de Futsal
Rodada sábado, dia 07, na Sol-Sol
Horário   Times  Divisão
12h50  Lofts Futsal x Galáticos    3º
13h50 Nacional Futsal x The Rocket  3º
14h40   ML Inform./Drog. Unifarma x Carvalhada 1º
 15h30  XII de Junho x Sem Chance  1º
16h20  Projeto Restitui x Sol-Sol 1º
17h10  Schalke Grillos/Tamandaré Tintas x Napoli /Sociapan 1º

Rodada sábado, dia 07, no Ginásio do XII de Junho
Horário  Times  Divisão
12h50  Filadélfia xClube 9 de Julho 3º
13h50 Os Brabos/D.R.B. Auto Mecânica x APS Bolívia    3º
14h40  Palone Tintas x Dudaluna 3º
15h30  Otro Iskema x Zenit Futsal  3º
16h20  IndaiáBus x Real Sporting 3º
17h10  D.R.B. Auto Mecânica x Celtic/Óticas Diniz 3º
18h00  R5 Futsal x Ópticas Sol  2º

Campeonato Amador Série A2
Final, domingo, dia 08, no Estádio do Primavera
Horário Times
10h00  Atlético Indaiá x Oliveira Camargo

Quem se despediu da 
competição foram as cate-
gorias sub-15 e sub-20. As 
duas equipes não consegui-
ram a classificação para a 
próxima fase.

O sub-15 ficou no em-
pate sem gols com a Por-

tuguesa Santista e o sub-20 
venceu o São Bernardo por 
2 a 1. O sub-15 terminou 
a segunda fase na terceira 
colocação com oito pontos 
e o sub-20 ficou também 
na terceira colocação, com 
sete pontos.

No último domingo 
(1º), o estádio do Prima-
vera foi palco das finais 
do Campeonato Amador 
Séries A1 e A3.

O primeiro confronto 
foi válido pela Série A3, 
entre Vila Flora e Jar-
dim Brasil. A partida foi 
bastante equilibrada com 

posse de bola, para ambos 
os times e muitas  chances 
do gol desperdiçadas.

No final, o confronto 
terminou empatado por 1 
a 1 a e decisão foi para as 
penalidades. Na disputa, o 
Vila Flora se saiu melhor e 
venceu por 4 a 2, sagran-
do-se o grande campeão 

da competição.
A segunda final do dia 

envolveu a Série A1, entre 
Benfica e Unidos de Indaia-
tuba. Em mais uma partida 
equilibrada, o Unidos soube 
aproveitar as oportunidades 
que criou e venceu pelo 
placar de 2 a 0, ficando com 
o título do Amador.

Série A2
A grande decisão da 

série A2 acontece neste 
domingo (8), às 10 ho-
ras, no estádio do Pri-
mavera. Atlético Indaiá 
e Oliveira Camargo irão 
disputar o título. Nas 
semifinais, o Atlético 
Indaiá venceu por 4 a 2 a 

equipe do Campo Bonito 
e o Oliveira Camargo 
venceu nos pênaltis o 
APP pelo placar de 5 a 3.

Série Especial
Já na Divisão Espe-

cial foi disputada a pri-
meira rodada da segun-
da fase da competição.

O Camisa 10 venceu o 
Sport Club Indaiatuba por 
2 a 1. Em mais um grande 
jogo, o Mastiga Samba 
venceu a Ponte Preta por 2 
a 1. Nos demais confron-
tos, o Atlético Oliveira 
bateu o Santa Cruz por 3 a 
0 e o Independente venceu 
o Operário por 2 a 0.
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Na manhã de sábado 
(31), a equipe da ROMI 
conduziu duas vezes o 
mesmo homem para à de-
legacia, por envolvimento 
com o tráfico de drogas.

Por volta das 10h, a 
equipe de ROMI recebeu 
informações do Centro de 
Operações e Inteligência, 
sobre um indivíduo que es-
tava distribuindo entorpe-
centes na Praça Conviver, 
no Núcleo Habitacional 
Brigadeiro Faria Lima.

No local dos fatos, a 
equipe abordou D.F.S., 
apontado como o indi-
víduo que estava distri-
buindo a droga, e G.P.S. 
indivíduo já conhecido 
dos guardas, pelo envol-
vimento com o tráfico.

Em revista pessoal, 
nada de ilícito foi loca-
lizado com a dupla, mas 
próximo a eles, na base de 
um poste de iluminação 
pública, a equipe localizou 
13 microtubos cheios de 
cocaína e 1 pedra de crack.

Questionados, G.P.S. 
assumiu que a droga era 
sua, informando que seu 
para seu consumo pessoal. 
Eles foram conduzidos até 
a delegacia de polícia, onde 
foram ouvidos e liberados.

No mesmo dia, no mes-

TRÁFICO

SUSTOACIDENTE

PREJUÍZO

AGRESSÃO

Homem é abordado  
duas vezes no sábado

Van sem freio atinge 
carro e bate em poste

Motociclista tem 
perna amputada 

Drogaria é assaltada

Morador é agredido 
durante assalto

mo local, as 17h, a equipe 
da ROMI, flagrou G.P.S. 
entregando algo para outro 
indivíduo. Assim que nota-
ram a presença da equipe, 
cada um saiu caminhando 
para uma direção, mas am-
bos acabaram abordados.

Questionado, o indiví-
duo confessou que havia 
acabado de comprar um 
microtubo cheio de co-
caína de G.P.S.

Diante dos fatos, 
G.P.S. foi conduzido 
até a delegacia de polí-
cia, onde o delegado de 
plantão determinou a sua 
prisão em flagrante, pelo 
crime de tráfico.

Bandidos invadem Lar de Velhos
Suspeitos ameaçaram atear fogo no local na quarta-feira (4) 
DA REDAÇÃO
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Na manhã de quarta-
-feira (04) dois ho-
mens invadiram o 

Lar de Velhos localizado 
na Rua Pedro Gonçalves 
no Jardim Pau Preto.

Suspeitos entraram 
arrombando a porta do 
escritório supostamente 
armados ameaçaram a 
atear fogo no local. Fo-
ram levados pacotes de 
cigarro, dinheiro, cheque 
e aparelhos telefônicos.

A Guarda Civil foi 
acionada e iniciaram o 
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Itens apreendidos pela Guarda

Dois homens entraram após arrombar porta do escritório e levaram dinheiro e diversos itens

Na noite de segunda-
-feira (2), uma drogaria 
localizada na Avenida 
Presidente Vargas foi 
alvo de assalto. Segundo 
depoimento da gerente, 
chegaram dois indivíduos 
simulando estarem arma-
dos, um entrou no interior 
do estabelecimento e ou-
tro ficou na porta. O que 
foi para dentro foi direto 
para onde estava o cofre.

Os indivíduos fugiram 
em duas bicicletas para 

Na madrugada de sá-
bado (31), assaltantes 
invadiram uma residên-
cia no Jardim Paulista. 
O morador chegou a ser 
agredido com coronhadas.

rumo ignorado. Ninguém 
foi preso até o momento.

Roubo
A mesma rede de dro-

garias foi assaltada no 
último dia 27, na Avenida 
Conceição. Um casal en-
trou no estabelecimento 
disfarçando ser cliente e 
furtou duas caixas com 
medicamentos. O pre-
juízo foi no valor de R$ 
1.000. O casal não foi 
localizado pela polícia.

Os bandidos roubaram 
o carro, dinheiro e vários 
pertences. Na manhã de 
sábado a Guarda Civil 
localizou o carro e parte 
dos pertences da vítima.

JME

patrulhamento nas proxi-
midades. Através do mo-
nitoramento dos telefo-

nes celulares, os agentes 
localizaram os suspeitos 
no Lauro Bueno.

A dupla foi conduzida 
até à Delegacia em que a 
ocorrência foi apresentada.

Na noite de domingo 
(1º) uma van sem freio 
atingiu um carro e em se-
guida bateu em um poste 
no Jardim Morada do 
Sol. O acidente envolveu 
14 pessoas que tiveram 
ferimentos leves.

Com o impacto a van 
ficou virada, nas proximi-
dades a sede da Guarda 
Civil ficou sem energia 

elétrica. Uma passageira 
ficou presa nas ferragens, 
os bombeiros precisaram 
corta a porta da van para 
realizar o socorro.

Todos foram atendi-
dos e levados a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA). O local precisou 
ser interditado para o 
socorro às vítimas e reti-
radas dos veículos.

Na noite de sexta-feira 
(30) um motociclista de 37 
anos teve uma das  pernas 
amputada após se envol-
ver em um acidente na 
Rodovia Santos Dumont. 
Não há informações de 
como ocorreu o acidente.

Segundo informa-
ções de testemunhas a 
vítima estava caída no 
solo com ferimentos 
muito graves, nas pro-

ximidades do Museu da 
Água. O motorista fugiu 
do local sem prestar so-
corro, pouco metros pra 
frente foi encontrado um 
para-choque de cor ver-
melha de um caminhão.

A vítima foi socorrida 
pela Unidade de Resgate 
de Corpo de Bombeiros 
e conduzida para o Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo em estado grave.
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Orquestra local apresenta Geek Sinfônico; troca de ingressos acontece dia 16
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Assistir um fil-
me, acompanhar 
uma série ou se 

aventurar em seu game 
favorito envolve diver-
sas experiências. Uma 
das mais importantes e 
que acaba se tornando 
marca registrada destas 
produções é a trilha so-
nora. Algumas possuem 
mais de quatro décadas 
de história e continuam 
fazendo sucesso entre 
várias gerações. Por isso, 
a Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba resolveu 
reunir um pouco do que 
há de melhor nestes três 
universos no espetáculo 
Geek Sinfônico, que será 
apresentado nos dias 20 
e 21 de setembro, às 20 
horas, no Ciaei (Centro 
Integrado de Apoio à 
Educação de Indaiatu-
ba). Os ingressos serão 
trocados por um litro 
de leite longa, a partir 
do dia 16, na Secretaria 
Municipal de Cultura. 

“Esta será a primeira 
vez que a Orquestra Sin-
fônica de Indaiatuba apre-
senta trilhas sonoras”, 
afirma o diretor artístico 
e regente Paulo de Paula. 
“Como executar trilhas 
de filmes é algo bastan-
te clássico, que pratica-
mente toda orquestra já 
fez, resolvemos ir além 
e juntar games e séries, 
o que torna nosso Geek 
Sinfônico ainda mais 
especial”, define. 

A escolha do repertó-
rio foi um processo cole-
tivo. “Nosso arranjador 
Emanuel Massaro trouxe 

ideias, eu e toda equipe da 
Sinfônica colaboramos. 
Também fizemos uma en-
quete nas redes sociais da 
orquestra e a participação 
do público foi importante, 
enriqueceu demais a esco-
lha do repertório, ainda 
mais em um universo tão 
vasto como este”, analisa 
o maestro. “Eu diria que 
daria para fazermos diver-
sos programas diferentes 
de cada um dos universos 
que iremos abordar”.

Misturando grandes 
temas de filmes, séries e 
games, Geek Sinfônico 
contará com a participa-
ção da banda Villa Jazz, 
habitual colaboradora da 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba em concer-
tos como Tributo a Pink 
Floyd e Queen in Con-
cert. “A Villa Jazz parti-
cipa em algumas músicas 
que envolvem a banda e 
também serão cantadas. 
Assim, teremos arranjos 
clássicos de mestres como 
John Williams, além de 
algumas surpresas”, res-
salta o maestro. “Não pos-
so dizer mais ou estarei 
dando spoilers”, brinca.

A expectativa é gran-
de. “Estamos muito fe-
lizes por apresentar um 
concerto inédito na cida-
de e que reserva muitas 
surpresas, não apenas na 
parte musical”, analisa 
Paulo. “Será um concer-
to para todas as idades, 
com trilhas que se tor-
naram clássicas e fazem 
sucesso há décadas e ou-
tras mais atuais. Tenho 
certeza que o público irá 
gostar bastante”. 

Além do repertório 
e do palco, que contará 
com um telão com trechos 
dos filmes, séries e games 
que estarão no repertório, 
o Geek Sinfônico reserva 
outra surpresa ao público: 
uma instalação da Bro-
thers in Arms, empresa 
de artesãos dedicada à 
confecção de réplicas de 
capacetes, armaduras, 
acessórios e veículos de 
filmes e séries do universo 
geek como Star Wars, O 
Senhor dos Anéis, Preda-
dor, Battlestar Galactica, 
Harry Potter, entre outros. 

Ingressos
Cada ingresso deve 

ser trocado por um litro 
de leite longa vida a partir 
do dia 16 de setembro, 
das 8h às 17h, na sede da 
Secretaria Municipal de 
Cultura, que fica na Rua 
das Primaveras, 210, no 
Jardim Pompeia. 

Vale ressaltar que cada 
pessoa poderá retirar ape-
nas dois convites para o 
concerto. Todo o arrecada-
do será encaminhado para 
a Secretaria Municipal de 
Assistência Social, que 
fará a distribuição para as 
Organizações da Socieda-
de Civil de Indaiatuba.

Geek Sinfônico, com 
Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba  

Convidados: 
Villa Jazz  
Datas: 20 e 21 
de setembro  
Horário: 20 horas 
Local: Sala Acrísio de 
Camargo, no CIAEI 
Endereço: Avenida 
Engenheiro Fábio Ro-
berto Barnabé, 3.665 
Informações: www.
indaiatuba.sp.gov.br/
cultura-online/

Filmes, séries e games 
em concerto da Sinfônica

Escolha do repertório contou participação do público, por meio de enquetes nas redes sociais

Piano recebe espetáculo
do grupo Os Geraldos

GRATUITO

O grupo de teatro Os 
Geraldos encena hoje (6) 
o espetáculo Rastro Atrás, 
em Indaiatuba. A apresen-
tação acontece às 20h, no 
Centro Cultural Herme-
negildo Pinto (Piano) com 
entrada gratuita, bastando 
realizar um cadastro prévio 
no site da D’Color Produ-
ções Artísticas, que promo-
ve o evento com patrocínio 
da Tuberfil Cultural. 

A peça escrita por Jor-
ge Andrade, dramaturgo 
de renome do teatro bra-
sileiro, conta a história 
da família de Vicente, 
dramaturgo famoso, que 
volta à sua cidade e ao 
seu núcleo familiar em 
busca de um novo sentido 
para sua existência. Ele 
decide, então, partir rasto 
atrás, artimanha em que a 
caça confunde o caçador. 
Nessa viagem, mergulha 
nas intrincadas trilhas da 
memória, revisitando o seu 
passado e o de sua família.

Para explorar o reper-
tório que envolve o espe-
táculo em imagens, gestos, 
ações e músicas, o grupo 

retorna às suas raízes, à 
memória cultural do povo 
paulista e a sua memória 
de grupo. O trabalho do 
ator se torna o elemento 
central, entre um jogo que 
mescla o dramático e o 
cômico, de improvisação 
com dramaturgia. Além 
de executar a trilha sono-
ra ao vivo, os 12 atores 
que compõem o grupo 
permanecem em cena o 
tempo todo, o que confere 
um tom metalinguístico à 
encenação, assumindo sua 
condição de coletivo.

A entrada é gratuita, 
porém, para garantir o 
ingresso é necessário se 
cadastrar no site www.
dcolor.art.br e apresentar o 
QR Code que será válido 
até 15 minutos antes do 
início da apresentação. 
Viabilizada pelo ProAC 
ICMS (Programa Estadu-
al de Apoio à Cultura), a 
apresentação conta com 
patrocínio do programa 
Tuberfil Cultural, apoio da 
Prefeitura de Indaiatuba, 
por meio da Secretaria 
Municipal de Cultura. 
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A Nova Loja

Bar do Alemão - DELIVERYBicho Amigo

Adelaide Decorações

Duas Rodas

Os simpáticos amigos Diogo e Fernando, essa semana no 
Restaurante Kostela do Japonês

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

Casamento de Luzinete dos Santos. É a 
A Nova Loja homenageando sua cliente. 

Darik com 
Demy, Katy 
e Miley da 
proprietária 
Camila no 
banho e tosa 
na Clínica 
Bicho Amigo.

Use e abuse do Delivery do Bar do Alemão de terça a 
domingo. Vale lembrar que já estão fazendo reservas para 
confraternização de final de ano. E não se esqueça de pratos 
executivos de terça a sexta, com quatro opções com salada 
e sobremesa a partir de R$34,90. Toda quinta à noite Rodízio 
com o Quarteto Fantástico de Parmegiana com Mignon, Peixe, 
Frango e Berinjela por R$39,90/ pessoa. Vale a pena conferir! 
Disk Delivery 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. 

Bicicleta aro 26 Anthon. Inspirado por tendências europeias, 
indicada para o público que deseja um veículo que lhe permita 
superar o trânsito de forma eficiente, com conforto e segurança, 
valorizando o estilo do usuário, seja a caminho do trabalho ou 
para um passeio entre amigos e família! Só na Duas Rodas você 
encontra as últimas novidades em bicicletas e acessórios Fone: 
(19) 3875-0269 / (19) 99731-0269- Av. Presidente Kennedy, 624 

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

Alunos de Enfermagem da UniMAX fazem coleta e 
análise de água
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Grenelle Gastropub

O sabor da comida está não apenas na seleção dos 
ingredientes, mas também no carinho em que é preparada! 
No Grenelle Gastro Pub trabalham apenas com massa 
caseira, artesanal. Na foto nhoque de mandioquinha ao 
molho de cogumelos, um prato que conforta e que traduz 
alegria! Já provou? Av. Conceição, 250. Fone: (19) 3834-
4802 / (19) 9 9924-2494. WhtasApp

Bolo para Joseane da Unimax
Sofia e Matheus, alunos do 2ª Ano do Ensino Médio, 
Unidade I do Colégio Meta, em atividade de Literatura

Professora Mayara e Arthur do maternal II da Unidade II, 
do Colégio Meta, interagindo com os animais da unidade

Joice Teixeira da Factor Humano - Recebendo o Delicioso 
Bolo da Madre

A Equipe Orion Ferramentas esteve na Babbo Indaiatuba 
no dia 03/09, para comemorar o sucesso profissional da 
empresa e saborear as deliciosas pizzas da Babbo.

Daiane e Leonil, curtindo a noite e aproveitando para 
conhecer as pizzas da Pizzaria Torrelaguna, se você ainda 
não conhece, vá até lá e se surpreenda, fica em Itaici. 

Lívia, Fernanda, Simone e Rosangela no Grenelle Gastro Pub

Emerson, José e Rodrigo no Cintra Restaurante

Rosa, Vanessa e Fernanda da Brollo Imóveis recebem 
com muito carinho o presente do Mais Expressao, um 
delicioso Bolo da Madre



Horóscopo de 06/09 a 12/09
Por Alex Costa Guimarães

O ariano passa por uma fase delicada para sua saúde, 
é bom evitar excessos, pois suas emoções estarão se 
reorganizando, ele precisa melhorar o modo de orga-
nizar suas ações, suas atitudes precisam ser bem mon-
itoradas e seu desejo de para agir de forma emocional, 

instintivamente e até espiritualmente precisa ser bem esclarecida.

O taurino pode receber uma visita do passado, ou um 
novo movimento de descoberta pessoal relacionado 
com quais são suas raízes pode ocorrer. Pode gastar 
com saúde ou problemas podem surgir com atitudes 
impulsivas ou com ações muito enérgicas. Sua famil-
ia pode ser vista como uma fonte de irritação. O tau-
rino estará mais atraente.

O geminiano agora estará desejoso de saber mais so-
bre si mesmo, de ser mais agradável e generoso com 
os outros, tende a se envolver mais com os outros, 
seja afetivamente ou mais intimamente. Suas dificu-
lades podem vir nesse momento em como lidar com 

suas ferramentas pessoais para manter os relacionamentos ou sua 
estabilidade emocional e/ou financeira.

O canceriano tem sua mente e sua visão de si mes-
mo muito alteradas por este período todo. O nativo 
irá conseguir pensar de forma mais intensa e natu-
ralmente muitas mudanças tendem a ocorrer no seu 
ambiente de tabalho ou então ele muda de trabalho ou 
de setor. Sua dificuldade a enfrentar nesse período é o de aprender a 
ver o outro lado das opiniões.

O leonino começa um novo período que pode ser bom os 
romances, mas esta semana ainda tende a ser meio fraca, 
e irá melhorando a medida que passar as semanas. Seus 
valores pessoais tendem a ser modificados, caso ele se 
permita aprender algo novo. Pode ter que gastar com seus 

familiares. Um novo projeto de trabalho pode começar por estes dias.

O virginiano está descobrindo uma nova filosofia de vida 
e pessoas que vem de longe tem um impacto na vida fi-
nanceira do nativo, bem como sua maneira de lidar com 
suas atitudes e seus desejos de criar novos rumos. Seus 
caminhos estão abertos, prepare-se para crescer mais. 

O libriano pode se sentir isolado ou solitário. Se for as-
sim, faça meditação, ajudará muito. Isso faz parte de 
seu inferno astral que pede uma maior introspecção. 
Cuidado com as palavras no local de trabalho, elas 
pode te derrubar muito e o momento pede para manter 

sobre o controle sua vontade de dominar e de agir de forma muito inten-
sa. Evite isso, você é um diplomata.

O escorpiano precisa tomar cuidado com sua expressão 
pessoal, pois pode gerar inimizades. Sua mente está sofren-
do uma quebra forte de valores pessoais, ao mesmo tempo 
seus prazeres são todos de carater muito íntimo. Não há 
prazer na compra de coisas, nessse momento. Saúde pode 
ficar fraca por várias semanas. Tenha cuidado com os excessos.

Os sagitarianos estão com uma força de atração maior 
que antes. O momento é muito positivo, embora filhos 
possam dar um pouco de preocupação. Portanto, aprove-
ite para crescer e expandir sua visão de vida, não se 
permita ficar rígido em padrões antigos, pois as possib-

ilidades de mudanças estão favorecidas em todos os níveis. Aproveite.

O capricorniano enfrenta oportunidades para expandir, 
e de enfrentar seus medos mais escondidos. Sua vida 
profissional está expandindo, embora o local de trabalho 
passe por mudanças profundas e sua força de atuação na 
vida também. O momento favorece a viagens para longe 
e aos contatos com estrangeiros.

O aquariano vive uma fase muito importante que per-
mite renovar seus pensamentos, suas ideias e o que 
ele pensa da vida, como enfrentar as situações e como 
sentir suas raízes e sua tradição. Seu lado íntimo, seu 
interior está em excelente expansão, aproveite para 

renovar sua visão da vida e do mundo.

O pisciano tende a enfrentar algumas dificuldades com 
as outras pessoas, com relacionamentos pessoais ou os 
sócios comerciais não entendem o nativo. Pode ter al-
gumas dificuldades com papeis nessas semanas, é im-
portante ter calma pra fazer as coisas.

Com a presença do Dr. Caio Augusto, presidente 
Estadual da OAB na Casa da advocacia de Indaiatuba, 
aconteceu na tarde do dia 30/08, o juramento por parte 
dos novos bacharéis de direito, e também a entrega da 
carteiras da OAB a eles. Parabéns Dr. Caio, valeu a pena 
estar presente a este evento tão importante para a OAB 
In daiatuba, parabéns Drª Viviane por mais este lindo e 
importante evento. Logo após aconteceu o Happy Hour 
mensal da OAB Indaiatuba! 

Na noite do dia 31/08, aconteceu na Vila Manresa a 
36ª Noite do Queijo e Vinho da AEAI(Associação do 
Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba. 
Como sempre um sucesso retumbante, muita gente 
bonita e muitas autoridades presentes,  o serviço de 
Buffet foi do Mestria Cusine Buffet, e a animação da 
Banda Musical Tea Music Band, com um destaque 
para o cantor Ney Zara, além é claro da meninas Leticia 
Nicolielo e Lucy Campos, e Cerimonial pela mãos da 
querida Ivanilde Reis.

Aconteceu na noite do dia 29/08 na 
Câmara Municipal de Indaiatuba, a 
Sessão Solene em Homenagem aos 25 
anos do Grupo Escoteiro Indaiá 235/SP. 
Agora o que realmente foi de arrepiar 
foi o ¨Grito de Bravo, Bravíssimo¨ do 
grupo, tanto dos Lobinhos quanto 
dos seniores e chefes! lindo demais, 
de tremer o recinto. Parabéns Grupo 
Escoteiros Indaiá pelos seus 25 anos 
e que venham mais e mais 25 anos. 

A terceira edição da HQ Fest, evento que ocorre no 
sábado (14) no Parque Mall, das 9h às 20h. Uma 
novidade deste ano é a realização de workshops 
de desenho do Leo Tatarana Studio, que ocorrerão 
gratuitamente durante o evento.

O presidente 
da Câmara, 
Hélio Ribeiro, 
entrega moção de 
congratulação para 
Isa Costa, atleta 
de Indaiatuba, pela 
segunda colocação 
no Campeonato 
IAU Continental de 
Ultramaratona de 50 
k Américas, disputado 
no dia 27 de julho na 
cidade de Bertioga, 
e que recebeu 
delegações de seis 
países

Noite de Sarau Cultural no Indaiatuba Clube, com o 
Coral do IC, regência da Maestrina Sônia Di Mores 
e logo após apresentacao do Grupo de Chorinho, 
Manteiga de Garrafa. Parabéns a diretoria do IC por 
mais este excelente Cultural evento.

Sábado 24/08 o Grupo de Escoteiros Indaiá esteve no 
Polo Shopping com uma ação social de conscientização 
e convidando a todos para consumir o Big Mac alertando 
para o evento MC Dia Feliz, e depois eles foram fazer 
um companheirismo entre eles consumindo o lanche. 
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O Mais Expressão dá as boas vindas ao nosso mais 
novo Cliente Dr. Guilherme Otranto Cirurgião do Aparelho 
digestivo e Bariátrico, único cirurgião em Indaiatuba formado 
em Atlanta em Cirurgia Robótica, atende todas as quartas 
feiras no Centro médico Indaiatuba, seja muito bem vindo.

No dia 31/08 aconteceu no Vila Manresa a 36° Festa do 
Queijo e Vinho da  AEAI - Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos de Indaiatuba, com a presença 
de amigos, associados e autoridades. O Mais Expressão 
esteve presente e parabeniza o Presidente Alexandre 
Romão pela linda festa.  Na foto Alexandre Romão e Marcia 
Romão com Ivanilde Reis Organizadora do evento. 

No Ultimo dia 31/08 aconteceu no Restaurante Dom Bué Gastronomia,  a Festiva de aniversário  de 01 ano do Rotary 
Club Indaiatuba Inspiração, O Mais Expressão deseja felicidades e muito sucesso

O Mais Expressão agradece ao José e Audenice da WM 
PISOS, pela nova parceria, sejam muito bem vindos.

Chega em Indaiatuba a  Loja Capodarte com a coleção 
“Leveza do Ser”,  a loja está linda. Na foto Gustavo Colombo 
e Érika Colombo com Sérgio Moreira e Cibele Moreira. O 
Mais Expressão deseja muito sucesso e sejam muito bem 
vindos que esse seja o inicio de muitas parcerias.

A Duck Bill Cookies e Coffee que fica no Parque Mall, recebeu 
no dia 03/09 amigos, clientes e a imprensa para conhecer 
um pouquinho do seu cardápio. O Mais Expressão esteve 
presente e deseja muito sucesso a eles Larissa e Lucas. 

O Mais Expressão dá as boas vindas, ao Adenildo Gerente, 
Diméia e Welder e toda sua equipe do Restaurante Mei Mei 
que fica no Polo Shopping em frente ao Chafariz, vale muito 
a pena conhecer, com culinária Asiática, eles têm um Buffet 
maravilhoso, sejam muito bem vindos. 

Equipe Z10 em comemoracao ao dia do corretor! Kátia, 
Vivian, Ponce, Sonia, Cintia, Vilma, Jane Lia e Marcio
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B2 Imóveis

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 
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, 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$ 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,A-

CADEMIA. 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, ES-
CRITORIO E WC. ENTRADA DE 

R$50.000,00 + 40 PARCELAS MEN-
SAIS R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDA R$ 2.000.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 

SUITE, 02 SALA, COZINHA, COPA,  
ÁREA DE SERVIÇO,  03 WC, 05 

VAGAS, PISCINA, 
CHURRASQUEIRA.

R$ 450.000,00

JARDIM MONTE
 VERDE – CA03158

SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA 
PISO SUPERIOR, 02 SUITES, 

SALA, COZINHA,AREA DE SER-
VIÇO, WC. CASA PISO INFERIOR 

: 02 SUITES, SALA, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO,WC,02 VA-

GAS DE GARAGEM. ÁGUA E LUZ 
INDIVIDUAL. CASA PROXIMO AO 

PARQUE ECOLOGICO ACEITA 
PERMUTA 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, GARA-

GEM PARA 05 CARROS, POMAR, 
JARDIM. 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 SUI-
TE, 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 LOCALIZA-
ÇÃO, CASA COM 02 DORMITÓ-

RIOS, 01 AMPLA SUITE COM 
BANHEIRA, COPA, COZINHA, 

AMPLA SALA, BANHEIRO SOCIAL 
E QUINTAL. GARAGEM PARA 02 

CARROSCOBERTOS E 02 DESCO-
BERTOS.

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 CONDICIO-
NADO E COM BANHEIRA , OUTRA  

MENOR COM VARANDA), SALA 
DE TV COM LAREIRA ELETRICA 
, COZINHA PLANEJADA EM AM-
BIENTE INTEGRADO COM SALA 
DE JANTAR, INCLUI FORNO ELE-
TRICO  EMBUTIDO, 02 LAVABOS, 
LAVANDERIA, AREA DE CHUR-
RASCO,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 – 
CC00096 02 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-

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, LAVAN-

DERIA, QUINTAL, E 01 VAGA DE 
GARAGEM COBERTA. ACEITA 

FINANCIAMENTO. DOCUMENTA-
ÇÃO OK. R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, BANHEIRO, ÁREA DE SER-
VIÇO. EDÍCULA COM  01 DORMI-

TÓRIO, SALA. GARAGEM PARA 02 
CARROS R$ 260.000,00

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, COZI-

NHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 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 AMERICA-
NA, 02 WC, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA, GARAGEM PARA 02 

CARROS. R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – CC 00052
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 

SUITE, 02 SALAS, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET R$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—CA03140
03 DORMITORIOS SENDO 01 

SUÍTE, SALA, COZINHA PLANEJA-
DA, SALA DE JANTAR, SALA DE 

ESTAR AMPLA, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, 
CERCA ELETRICA, AQUECEDOR 
SOLAR, GARAGEM R$ 390.000,00

PORTAL DAS ACACIAS 
– CC 00074

 02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, 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 CONDI-
CIONADO E ENERGIA SOLAR.

R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – 
CC00098  03 DORMITÓRIOS 

SENDO 01 SUITE, SALA 02 AM-
BIENTES, LAVABO, COZINHA, 

GARAGEM.
R$ 450.000,00

VENDA APARTAMENTOS   

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

DOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BA-

NHEIRO, COZINHA. SEM GARA-
GEM

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, CO-
ZINHA, 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 
VAGAS R$ 190.000,000

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

NHA, WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

PLANEJADO, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA 
COBERTA. R$ 200.000,000 + R$ 

250,00 (CONDOMINIO) + R$ 50,00 
(IPTU)

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARAN-
DA, COZINHA, AREA DE SERVIÇO 
SEPARADA DA COZINHA, 01 WC, 

E UMA VAGA DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARAN-
DA, COZINHA, AREA DE  SERVIÇO 
SEPARADA DA COZINHA, 01 VAGA 

DE GARAGEM. R$ 210.000,00

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

VAGAS. R$ 240.000,000  

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – 
AP00946 APARTAMENTO  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, COZI-
NHA, WC,01 VAGA

R$ 280.000,000 + R$ 200,00 (CON-
DOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AM-
BIENTES, 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 COMPLE-

TA, PORTARIA 24 HORAS.
ACEITA PERMUTA POR CASA EM 

INDAIATUBA.
R$ 330.000,00

VENDA CASAS 

BAIRRO CAMINHO DA LUZ – 
CA03162 02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC, GARAGEM, QUIN-

TAL, AREA DE SRVIÇO.
R$ 140.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SA-
LAS 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 COMER-
CIAL – SL 00347 SALA COM 77 M², 

COM BANHEIRO  

JARDIM CALIFORNIA – SL00375
SALÃO 50M² , 02 WC E UMA SALE-
TA. R$ 900,00 + R$ 50,00 DE IPTU

JD. MORADA DO SOL - SL 00364
50 M² + 2 WC R$ 950,00 (IPTU IN-
CLUSO) 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 
EXTERNO LATERAL ( ÓTIMO PON-

TO 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) 

JARDIM MORADA DO SOL – 
SL00374 SALÃO DE 90M² , 02 WC.

R$ 2.000,00

JARDIM MORADA DO SOL – 
SL00373 SALÃO DE 140M² , 02 

WC, COZINHA. R$ 2.200,00

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, 
RECEPÇÃO, COZINHA, SALA 

INFANTIL. EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO!!!

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 SERVI-

ÇO, GARAGEM 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, BANHEI-
RO, 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, LA-
VANDERIA 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, 

LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 
FORNO DE PIZZA, AREA GOUR-

MET, EDÍCULA 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 
CENTRO – CA 003121

PISO SUPERIOR 03 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 01 COM SUITE, 2 

SALA, COZINHA, EDICULA, ÁREA 
GOURMET COM 

CHURRASQUEIRA.
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, 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$ 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 PLANE-
JADOS NA COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO, VARANDA. GARAGEM 
PARA  02 CARROS. R$ 1.150,00 

+ CONDOMINIO 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 (CONDO-

MINIO) + R$ 55,00 (IPTU)

JD. COLIBRIS – AP 00883
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA PLANEJADA, WC, 01 VAGA
R$ 1.000,00 (INCLUSO CONDOMI-

NIO E IPTU)

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-

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

COND. E IPTU).

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 

AMBIENTES, LAVABO, WC, GA-
RAGEM

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 SUI-
TE, SALA, COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.400,00

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

COZINHA, WC, VARANDA, ÁREA 
DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 2.200,00 + R$ 530,00 

(CONDOMINIO)



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

CA01067 – CASA – JD. PAULISTA - 01 dormitório, cozinha, 
WC com Box blindex, área de serviço, garagem para 01 car-
ro. - R$700,00+IPTU.

CA03926 – CASA – JD. ANDORINHAS - 02 Dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 02 va-
gas descobertas. - Área construída 52m² - R$900,00.

CA03562 – CASA – JD. MORADA DO SOL - 02 Dormi-
tórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 
(Com portão fechado) 02 vagas. - R$ 1.100,00.

CA02955 – CASA (Piso Superior) – JD. COLIBRIS - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, 02 WC, área de serviço, 
copa, cozinha e garagem. Possui portão eletrônico e cerca 
elétrica. - R$ 1.300,00+IPTU.

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2w-
c,churrasqueira 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 comercial 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 
closet),sala,coz americana,lavabo,varanda,2wc ,portão 
eletrônico,ar condicionado.Piso superior : área gourmet,-
churrasqueira,pia, wc,salão de festa,lavanderia,garagem 
para 1 carro coberta.
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dorms,-
sala,coz,wc,garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL 
– 3 dorms (1st),sala de estar e jantar,coz,lavanderia,w-
c,churrasqueira,portão eletrônico,garagem coberta para 
2 carros.
CS.328 – JD.REGENTE – R$355 MIL- 3 dorms ( 1st),sa-
la 2 ambientes,coz americana,lavanderia,wc social,chur-
rasqueira,garagem para 2 carros.
CA.344 – JD.BELA VISTA – R$650 MIL – 3 dorms com 
varanda (1 st com closet),sala de estar e jantar,sala de 
tv,lavabo,coz,lavanderia,wc social,área gourmet,gara-
gem coberta para 2 carros.
CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,-
coz,lavabo,lavanderia,garagem
CA.367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms 
(1st),sala,coz,wc,lavanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA.316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dor-
ms(2st, 1 delas com hidro e closet),sala de estar  com 
pé direito alto,sala de jantar,coz americana,lavanderia,-
dorm e wc de empregada,dispensa,área gourmet,piscina 
aquecida,quintal,garagem coberta para 2 carros e des-
coberta para 2 carros.
CS.338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suites,sala de estar  
com pé direito alto integrada com coz,lavabo,lavande-
ria,área gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor so-
lar,boiler 400l,garagem coberta para 2 carros e desco-
berta para 2 carros.
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dor-
ms (2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varan-
da,lavanderia,dorm de empregada,dispensa,piscina,-
churrasqueira, gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st),-
sala,coz,lavanderia,hall de entrada,lavanderia,garagem 
para 1 carro.
AP.535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dor-
ms (1st0,sala de estar e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo 
mobiliado,ar condicionado,garagem coberta para 2 car-
ros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planeja-
do),sala,coz planejada,wc,garagem

TERRENOS    

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

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.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

CHACARAS E SITIOS

CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,co-
z,lavanderia,varanda,wc social,piscina 3,5 x 7,fogão e 
forno a lenha,pomar,gramado
CH.717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2suites 
com closet,sala de estar e jantar,varanda,coz planeja-
da,lavanderia,wc de empregada,sacada,piscina,churras-
queira,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e 
wc,pomar,cerca eçetrica,mezanino com porta balcão,sa-
cada.
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala 
de estar conjugada com coz,lavanderia,varanda,piscina,-
churrasqueira,forno de madeira,todo gramadp,pomar.
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,sala,-
coz,dispensa,casa de caseiro,churrasqueira,sana,mina 
d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água com 20000 L.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$1.000.000,00 
-  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 
casa de 5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 
150m2,tanque de água,nascente com córrego,piscina 
3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro 
sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – dorm,sala,coz,wc,1 
vaga de garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,gara-
gem.
VILA ALMEIDA – R$900,00 – dorm,sala,coz,wc,quintal,-
garagem
CENTRO – R$950,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,sem gara-
gem
CIDADE NOVA – R$1100,00 – 3 dorms ( 1st com a/e),sa-
la,coz com a/e,wc,quartinho de despejo,garagem
ITAMARACA – R$1100,00 – 2dorms (1st com closet),sa-
la,coz,wc,as,garagem.
VL.MARIA HELENA – R$2100,00 – 3dorms ( 1st c/hi-
dro,ar condicionado e armário,sala de estar,sala de jan-
tar,coz c/a/e e cooktop,wc social c/box blindex,quartinho 
de despejo,área de churrasqueira,portão eletrônico,gara-
gem para 2 carros,cerca elétrica.
CIDADE NOVA – R$3000,00 – Casa frente : 2 dorms,-
sala,coz,wc,garagem. Casa Fundos : 2 dorms,sala,co-
z,wc,garagem

APARTAMENTOS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 40m²,wc
JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m²,3wc,estru-
tura para coz industrial,de esquina
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interli-
gadas,cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,-
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 esteriliza-
ção,salas com wc privativo. Incluso : secretária,água,lu-
z,telefone,iptu. Fácil estacionamento.

TERRENOS

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

CASAS

CA03892 – JD. DO VALLE II - 2 dormitórios, sala, cozinha, WC, 
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
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada integradas, 4 
dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 4 vagas, pisc c/ cascata, 
churrasq e fogão a lenha e ar cond. R$880.000,00
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

CA03754 – COND. VILA FORMOSA - 3 dorms (1 suíte), cozinha, WC, 
sala de estar, sala de jantar, área de serviço, 2 vagas de garagem e 
lazer área verde. R$290.000,00
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.
AP01358 – EDIFÍCIO ATENAS – 3 dorms (1 suíte c/ closet), ampla 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$70.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03899 – JD. MORADA DO SOL – 1 dorm, sala e 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
CA03864 – CIDADE NOVA II - 1 dorm, sala, coz e gar. R$900,00 
+ IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03883 – JD. OLIVEIRA CAMARGO – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$600,00 + IPTU
CA1695 – CARLOS ALDROVANDI - 2 dorms, sala, coz e gar. R$700,00 
+ IPTU
CA03541 – VL. BRIZZOLA – 2 dorms, sala, coz e copa. R$900,00 + IPTU
CA03903 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.000,00 
+ IPTU
CA02815 – CANDELÁRIA - 2 dorms, sala, cozinha (s/ garagem). 
R$1.000,00 isento de IPTU
CA03773 – PQ. DAS BANDEIRAS – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.100,00 
+ IPTU
CA02288 – JD. ALICE - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e  gar. R$1.100,00 
+ IPTU
CA02986 – JD. POMPEIA - 2 dorms, sala, coz, WC, lavand. c/ WC e 2 
vagas de garagem. R$1.200,00 isento de 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.
CA03915 – MONTREAL RESIDENCE - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, WC, 
lavand, churrasq. c/ pia e garagem. R$2.200,00 + 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.

CASAS COMERCIAIS

CA03045 – CENTRO - 3 salas c/ alarme e sensor, coz, quintal e WC. 
R$1.500,00 + IPTU

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
AP01365 – RES. MONTE VERDE – 2 dorms, sala, copa, coz, quintal e 
gar. R$1.200,00 + IPTU + Cond.
AP01155 – VILLÁGIO DI AMORE - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, WC, 
lavand, 1 vaga de garagem, área de lazer completa e portaria 24h. 
R$1.300,00 + 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.
AP01067 – ED. RENAISSANCE – 3 dorms (1 suíte), coz. planejada, sala 
2 amb e gar. R$1.600,00 + 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

CA01012 – CASA – JD. PAULISTA - 03 dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, WC social, área de serviço e garagem 
ampla. - Área construída 52m² - R$ 1.400,00 +IPTU.

CA03917 – CASA TERREA – PQ. RES. INDAIÁ - 03 dor-
mitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço 
e garagem 02 vagas. Possui uma edícula no fundo com 01 
quarto bem grande, cozinha e banheiro. – Terreno de 250m² 
- R$ 1.700,00+IPTU.

CA03918 – CASA – JD. CIDADE JARDIM - 02 Dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e ga-
ragem 02 vagas. Área gourmet completa com churrasqueira 
em todo espaço do piso superior- R$ 1.500,00+IPTU.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-770399164-1734 | 99999-7221



B4 Imóveis

CASA À VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL - COM PADRÃO DE CONDOMÍNIO 
03 DORMITÓRIO (01 SUITE),CHURRASQUEIRA PORTÃO ELETRÔNICO  - R$290.000,00

CASAS

CA00136-JD. MONTE VERDE-3 dorms c/ suíte +dep. 02 vagas cober-
ta.......................................................................................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 acbto.  
..........................................................................................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$ 320.000,00
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 -3 Dorms, 1 suite, sala ampla, área gourmet, 
linda ..................................................................................R$ 900.000,00
CA00013-MONTREAL-3 dorms, c/ suíte, + dep, área gourmet c/ chur-
ras.....................................................................................R$ 450.000,00

APARTAMENTO

AP00017-SOHO- 3 Dorms, 1 sute, sala 2 amb. a/s, lavand. 02 vagas ..  
..........................................................................................R$ 430.000,00
AP00020-CLAUDIA - 2 Dorms, sala coz, lavand. e wc social.Excel. lo-
cal. ....................................................................................R$ 280.000,00
AP00024-EDIF. MAJESTIC -3 Suítes amplas, sala, área gourmet. Área 
de lazer. ............................................................................R$ 970.000,00
AP00043-VILA FURLAN- 2 dorms c/ suíte + dep. 1 vaga. .....................  
..........................................................................................R$ 212.000,00
AP00036-SPAZIO ILUMINARE- 2 dorm + dep 2 vags. ...R$ 220.000,00
AP00044-RESIDENCIAL MIRIM- 2 dorms + dep 1 vaga .R$154.000,00

CHÁCARAS

CH00016-PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts de ter com const., casa com 
4 dorms...............................................................................R$ 320.000,0
CH00011-RECANTO DAS FLORES- Área de lazer, compo, lago c, gra-
mada e cerc  .....................................................................R$ 720.000,00                                                 
CH00012-MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m. . .R$ 500.000,00 
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
TE00132-JARDIM DOS IMPÉRIOS 150 metros..............R$ 135.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00122-CIDADE NOVA II- 3dorms, c/ uma suíte + dep ......................  
....................................................................................R$ 2800,00 + iptu
CA00133- ESPLANADA I- 3 suítes +dep c/ planejados .........................  
.....................................................................................R$3.300,00 +iptu
CA00145-JARDIM CALIFORNIA- 2 dorms + dep 2 vagas. ...................  
.....................................................................................R$ 1300,00+ 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
CA00015-AMSTALDEN-3 Suítes + dep c/ piscina 3 vagas ......................  
.............................................................................R$ 5.500,00 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 so-
cial.  .....................................................................R$1.500,00  cond + iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms, sala, coz, wc, e lav. . ....  
.............................................................................R$1.300,00  cond + iptu
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$6.000,00- PISO SUPERIOR.
SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS ........................R$ 5.000,00 + iptu
SL00006-CAMPO BONITO- 60 MTS. ..........................R$2.000,00 + iptu
SL00004-CENTRO-48,36 MTS. ............................................. R$ 1.300,00
SA00004-AVENIDA CONCEIÇÃO-35MTS ...................R$1.200,00 +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, gra-
mada com pomar e cercada ...........................R$ 3.000,00 + cond + iptu.

GALPÕES 

GL-0020- DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA-  A/T 500 A/C 403,30. ....  
........................................................................................R$5.000,00+ iptu.
GL-00005-CALDEIRA A|T 3000 – A|C 2000 –  R$ 34.000,00 cond + iptu
GL-00005-AMERICAN PARK – A|T 6839.68 – A|C 4442.00- ...................  
.....................................................................................R$ 62.000,00+ iptu.
GL-00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 117m-.  ...............  
.......................................................................................R$ 6.800,00+ iptu.
GL- 00009-VITORIA MARTINI -  A/T 1000 – A/C 700- R$ 10.000,00+iptu.
GL-00018-RECREIO CAMP. JÓIA- Área fabril, escritório e estaciona-
mento. . ..........................................................................R$5.000,00+ iptu.

PONTO COMERCIAL

PT00003- CENTRO – 17 salas, coz , wcs fem e mac 9 vagas .................  
....................................................................................R$ 14.000,00 +  iptu

VENDAS
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CA08294 - Villaggio di Itaici - AT 150 m² 
AC 156 m² - lindo sobrado com 03 dormi-
tórios (sendo 01 suíte) 2 com armários, 
WC social, sala 02 ambientes ampla, la-
vabo, cozinha planejada, lavanderia, quin-
tal, garagem para 02 autos. R$ 2.600,00 + 
Condomínio + IPTU. 

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

CA08422 - VILA FORMOSA - AT 129,94 - 
AC 99,90 - 03 dormitórios sendo 01 suí-
te, WC social, sala 02 ambientes, cozinha, 
lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 
1.500,00 + COND. + IPTU.

CA08444 - CENTRO - AT. 125 m² AC. 110 
m² - Casa comercial e ou residencial sen-
do: 2 salas, WC social, cozinha planejada, 
despensa, quartinho de despejo e pe-
queno quintal, na parte superior 2 quar-
tos grandes. A casa não possui garagem. 
Ideal para profissionais liberais, loja e co-
mércio em geral. R$ 2.400,00 + IPTU

VENDA

PC0034 - CECAP II - AU. 100 m² - PONTO 
COMERCIAL - loja de presentes, brinque-
dos e material escolar bem localizada em 

ponto excelente na Cecap II. Venda do 
ponto e todo o estoque de presentes. R$ 
130.000,00. Aceita proposta!

TE05587 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 
m² - terreno em excelente localização 
com toda infraestrutura já instalada e no 
asfalto. Pequeno declive e área toda gra-
mada e algumas árvores frutíferas. Pron-
to pra construir!!!R$ 299.000,00

AP04560 - AZALÉIA - AU.62 m²- 03 Dor-
mitórios com armários, Wc social, sala, 
cozinha planejada, 01 vaga de garagem. 
R$ 220.000,00

AP04275 - PÁTIO ANDALUZ - AU. 83 m² - 
03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social,  
sala 02 ambientes, cozinha planejada, 02 
vagas, condomínio com área de lazer com-
pleta, academia, salão de festas, cinema, 
piscina, playground, salão de jogos, por-
taria 24 horas, próximo a supermercados, 
farmácia, faculdade, bancos, ótima locali-
zação, fácil acesso, possibilidade de ven-
der mobiliado. R$. 509.000,00

CA08401-AT.758m². AC 530m²- EXCE-
LENTE CASA 04 Dormitórios, sendo 03 
suítes, Sala, cozinha, lavanderia, espa-
ço gourmet com churrasqueira e pis-
cina. Imóvel ficara mobiliado inclusive 
com ar condicionado e televisões. R$ 
1.400.000,00 aceita permuta por casa 
até 50% do valor.

LOCAÇÃO

AP02017- HAMPTON GARDENS- AU 
100m²- 03 dormitórios, sendo 01 suí-
te, WC social, sala 02 ambientes, cozi-
nha planejada, área de serviço, garagem  
para 02 autos, área de lazer completa. 
R$ 2.000,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

CA08445 - AT. 250m² - AC. 110m² - EX-
CELENTE IMÓVEL COM ÓTIMA LOCALI-
ZAÇÃO E AMPLOS CÔMODOS - CIDADE 
NOVA - 03 dormitórios, sala, WC social, 
cozinha com armário, quarto de despejo, 
quintal, área de serviço, garagem para 
03 carros cobertos. R$ 1.650,00 + IPTU.

CA08434 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 
134,35 m² - SOBRADO NOVO!!! -  3 dor-
mitórios (1 suíte com closet), sala de jan-
tar, sala de estar, cozinha planejada, la-
vabo, Wc social, lavanderia, área gourmet 
e garagem para 2 autos coberta. Imóvel 
novo em condomínio com segurança 24 
horas, salão de festas amplo e playgrou-
nd! Segurança e lazer em um lugar com 
muito verde. R$ 2.700,00 + COND + IPTU

CA08421 - JARDIM SÃO LUIZ - 03 suítes 
com armários, sala jantar, sala de estar, 
sala de tv, cozinha planejada, varanda, 
lavanderia, churrasqueira, quintal. OS 
MÓVEIS QUE FICAM SÃO OS PLANEJA-
DOS. R$ 3.450,90 + IPTU.

CH01748 - Condomínio Vale das Laranjeiras - AT.7.800 m², AC. 300 m² 
Linda casa com 3 quartos, sendo 1 suíte master com banheiro, closet e 
varanda espaçosa na parte superior. No térreo são 2 dormitórios, escri-
tório, wc socia, lavabo, sala de TV, sala de estar, sala de jantar e cozinha 
americana. Temos ainda um belvedere (ampla varanda) com vista para 
os lagos do condomínio. Casa construída com madeiras nobres e telhado 
Shingle (americano). A propriedade ainda conta com casa auxiliar (cozinha 
americana, 2 banheiros, sala e quarto), piscina, área gourmet completa 
(churrasqueira e fogão a lenha), com WC masculino e feminino, playgrou-
nd, campo de futebol, paisagismo completo e pomar já formado. Canil em 
alvenaria e garagem para 3 carros. VALOR R$ 2.200.000,00.

CA08432 - JARDIM VALENÇA - AT 144,00 m² - AC 90,00 m² - Casa Térrea 
com 3 dormitórios sendo 1 suite, sala, wc social, cozinha planejada 
tipo americana, área de serviço, churrasqueira, garagem 2 carros, por-
tão eletrônico, entrada lateral. R$ 405.000,00.

AP02675 - MAROC - AU.68 m² - 02 dormitórios planejados sendo 01 
suíte, sala com home e adega, lavanderia com armário, cozinha plane-
jada coifa, cooktop, forno elétrico, microondas, armário no corredor, 
banheiros com box espelhos gabinete. R$ 2.200,00 + COND + IPTU.

AP04548 - LE JARDIN - 3 dormitórios (sendo 2 suítes) todos planeja-
dos, 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

CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² AC. 105 m² - 3 dormitó-
rios (1 suíte com armário), sala para 2 ambientes, cozinha com armá-
rios planejados, wc social, quintal com churrasqueira e garagem para 2 
autos. Condomínio com área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 
2.600,00 (INCLUSO CONDOMÍNIO E IPTU)

CA08430 - RESIDENCIAL DONA LUCILLA - CASA TÉRREA - 03 Suítes (01 
C/ Closet), Lavabo, Sala Dois Ambientes (Estar e Jantar) c/ Pé Direi-
to Alto, Cozinha America C/Ilha, Armários e Mesa p/refeições, Espaço 
Goumet C/Armários e Churrasqueira em Vidro com Coifa em Inox, Jar-
dim de Inverno, Lavanderia, Piscina C/ Cascata e Pastilhas, Garagem p/ 
04 Autos (02 cobertos) e Jardim. R$ 920.000,00.
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual

Dentista

Decoração
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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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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.

Confira as vagas
Borracheiro (a) - 1 vaga

Cozinheiro (a) geral - 2 vagas
Montador (a) de estruturas

 metálicas - 2 vagas
Auxiliar de jardinagem e conservação de 

vias permanentes - 1 vaga
Auxiliar de limpeza - 3 vagas

Auxiliar de manutenção predial - 1 vaga
Cuidador (a) de idoso - 1 vaga

Empregada (o) doméstica (o) - 2 vagas
Motorista de caminhão - 1 vaga
Motorista de carreteiro - 1 vaga

Oficial de serviços gerais - 1 vaga
Pizzaiollo (a) - 1 vaga

Tosador (a) de animais 
domésticos - 1 vaga

Ajudante de cozinha - 1 vaga
Ferramenteiro (a) - 1 vaga

Almoxarife - 4 vagas
Assistente administrativo - 2 vagas

Auxiliar de cobrança - 1 vaga
Auxiliar de escrituração fiscal - 1 vaga

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

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

Instalador (a) de sistemas eletrônicos
 de segurança - 1 vaga

Mecânico (a) de ar-condicionado e 
refrigeração - 1 vaga

Mecânico (a) de manutenção de máquina 
industrial - 1 vaga

Montador (a) de móveis 
de madeira - 1 vaga

Motorista de caminhão - 2 vagas
Operador (a) de torno com comando 

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

tador - 1 vaga
Promotor (a) de vendas - 1 vaga

Subgerente de restaurante - 1 vaga
Vendedor (a) - 6 vagas

Representante comercial
 autônomo - 1 vaga

Auxiliar de enfermagem - 2 vagas
Auxiliar de técnico de controle 

de qualificação - 1 vaga
Técnico (a) de enfermagem - 4 vagas
Técnico (a) de refrigeração - 1 vaga

Técnico (a) em manutenção 
de máquinas - 1 vaga

Operador (a) de sistemas de
 informática - 1 vaga
Consultor (a) - 1 vaga

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

Nutricionista - 1 vaga
Auxiliar operacional de
 logística - 1 vaga (PCD)

Empacotador (a) a mão - 1 vaga (PCD)
Estoquista - 1 vaga (PCD)

Promotor (a) de vendas - 1 vaga (PCD)
Vendedor (a) - 1 vaga (PCD)

Mecânico (a) de manutenção de 
máquinas - 1 vaga (PCD)

Operador (a) de pá carregadeira
 e tratores - 1 vaga (PCD)

EMPREGOS
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Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
p isc ina,  chur rasque i -
ra, cozinha, banheiro, 
garagem pra 02 carros. 
A.T108M². + COND.214,00 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 
01 suite ,sala , cozinha, 
a.s, wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  R$ 
520.000,00. F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, 
cozinha, Wc. R$190.000,00 
(19) 3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-2215
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomi-
ca do terreno e da constru-
ção – consulte-nos F.: (19) 
98254 7703  / (19)3885-
4500 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no 
Jd. dos Imperios R$380 
MIL  - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092

Ca s a  c o m  2  d o r m s 
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 construto-
res é possível, desmem-
brar  os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
OFERTA IMPERDÍVEL! 
Casa de 02 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavan-
deria e garagem para 02 
autos em lote de 125m² 
na morada do sol, por 
apenas R$190.000,00. 
ou R$75.000,00 de En-
trada + 62 X R$2.100,00 
F: (19) 99762-7997 / (19) 
3935-3294 CORRA!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA!  Ja rd im Va lença . 
Sendo 136m² de área 
construída, com 03 dor-
mi tó r ios  02  wc e  ga-
ragem para 03 autos.  
R$130.000,00 de entrada 
+ 50 x R$5.000,00 fixas. 
F: (19) 99762-7997 / (19) 
3935-3294 CORRA!
M SOL ÓTIMA  local i -
zação casa em lote de 
250m² construída nos 
fundos e lote l ivre na 
frente, sendo 03 cômo-
dos e wc por  apenas 
r$230.000,00 só a vis-
ta  ou  f i nanc iamen to . 
F = 9 9 7 6 2 - 7 9 9 7 / 3 9 3 5 -

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 
preparado, aquecimento 
solar em todos os cômo-
dos e garagem coberta 02 
vagas. A/T  360,00 M²e A/C  
270,00 M² - R$700.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CASA – JD ESPLANADA 
- 3 dormitórios, sendo 1 
suíte com planejados, Sala, 
Cozinha com Planejados, 1 
WC, área de serviço, Gara-
gem  4 vagas sendo 2 co-
bertas. A/C 190,00M² e A/T 
300,00M² - R$ 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 banheiro 
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$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Jardim Eldorado - 03 
dorm. c/ suíte, sala 2 amb, 
coz e lav. 2 vagas. Com 
móveis planejados. Acei-
ta permuta com terreno. 
R$ 350.000,00  F.: (19) 
99721-0395
Vila Suíça - Sobrado com 
03 dorms uma suíte, plane-
jados, wc social, sapa para 
dois ambientes, lavabo, co-
zinha planejada, despensa, 
wc, área gourmet 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
Pau Preto - Comercial 3 
dorms c/ + dep. 03 vagas 
de garagem R$ 500.000,00 
F.: (19) 97171-4929 
Maria Dulce - 03 suítes, ar 
condicionado, Escritório, 
área de lazer e aquecimen-
to solar. Aceita proposta. 
F.: (19) 99721-0395
Jardim Itamaracá Vendo/
Troco - Casa com 130 
metros de área contruída, 
em terreno de 400 metros, 
com 3 dormitórios, sendo 
uma suíte e um WC social, 
sala, cozinha, área de ser-
viço, garagem p/ 3 carros, 
todos com acabamento em 
piso frio, corredor lateral 
com 1,5 metros de largu-
ra, no fundo uma área do 
terreno com 123m², com 
opção para outra constru-

ção, como casa terrea e/ 
ou sobrado. Aceito permuta 
por casa de menor valor, 
nos bairros: Maria Helena, 
Jardim Aquario, Cidade 
Nova I e II. O imóvel encon-
tra-se em perfeito estado 
de conservação, não ne-
cessitando de gasto com 
pinturas e outros serviços. 
Valor: R$580.000,00. Con-
tato direto c/ proprietário F.: 
(19) 3875-0667. Doc: OK
Vendo ou troco: Casa, 
Ponto comercial. Rua dos 
Indaias 256 (próximo ao 
HAOC), 3 vagas, 3 dorm., 
2 banheiros, amplo terreno 
nos fundos e terreno de 
250 m². Vale a pena ver. 
Valor: R$ 448.000,00.Tra-
tar 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. 
A q u e c i m e n t o  s o l a r 
instalado e pontos para ar 
condicionado nos quartos 
e salas. Condomínio com 
portaria 24h, piscina, salão 
de festas, churrasqueira e 
quadra (R$ 214,66). Aceito 
apartamento ou terreno 
como parte do pagamento. 
R $  7 3 0 . 0 0 0 , 0 0 .  F . 
19-992170168 ou 19-
992357764.
Jardim Montreal - Exce-
lente sobrado com 168m2 
– AT150, 3 D (2 suítes c/ 
armários, 1 suíte c/ close), 
sala cozinha projetada com 
cook top, churrasqueira, 
aquecimento solar, ar con-
dicionado, porcelanatos 
especiais, granitos, tetos 
trabalhados, esquadrias 
em alumínio, muitas to-
madas e muita iluminação  
ampla e bela escada mais, 
garagem coberta e jardim. 
Fundos para o bosque 
local. R$660.000,00 estuda 
financiamento. Localização 
especial 19-9.97519921. 
creci 65362.
Jardim Montreal - Tér-
rea novíssima, excelen-
te, 3 dormitório sendo 1 
suíte, 2 vagas e demais 
dependências R$530mil. 
Documentação perfeita. 19-
9.97519921. creci 65362. 

 
CASA -JD. MONTE VER-
DE - 01 dorm., sala, coz., 
WC, lavanderia e garagem 
01 vaga. - R$750,00+IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MORADA 
DO SOL - 02 dorm., sala, 
coz., wc com box, área 
de serviço e garagem 02 
vagas. Ótimo acabamento. 
- R$1.350,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
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$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Montreal Residence- 3 
dorms. c/ uma suíte Sa-
las 02 amb. Coz e lzv. 
c/ armários 02 vagas R$ 
2.000,00 cond +iptu F.: (19) 
98333-5694

 M.L. Veroneze
CRECI 57.154

(19)99762-7708 

Chácara de mil metros em 
Elias Fausto com casa de dois 
dormitórios, sala, cozinha, WC 
social, toda avarandada, nos 
fundo churrasqueira, banhei-
ro, pomar de várias frutas, toda 
cercada de alambrado e valor 
R$350 mil ou troca por casa  
em Indaiatuba. 

Vende-se chácara de mil me-
tros só terra, em Elias Fausto. 
R$77mil. 

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

Vende-se área para loteamen-
to de 2 alqueires em Indaiatuba.

Vende-se casa no condomí-
nio moradas de Itaici ou troca 
por apartamento de menor va-
lor, com três dormitórios sendo 
uma suíte, sala, cozinha, lavan-
deria e vagas para dois carros. 
R$360 mil. 

 
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 chácara do trevo 
R$370 mil - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(plane-
jada), banheiro, garagem 
p/01 carro . cond:200,00 in-
cluso água R$: 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 Girassois 
- 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, WC social, lavanderia, 
1 vaga de garagem e por-
taria 24h. R$165.000,00. 
Aceita permuta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento JD. Tropical 
– 2 dormitórios sendo 1 suí-
te, sala 2 ambientes, cozi-
nha, lavanderia, WC social, 
varanda gourmet e 1 vaga 
de garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145
E m  I N T E R L A G O S , 
Jd .  Consórc io  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 pla-
nejados, área de serviço, 
wc, 2 vagas, Condomínio 
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, 
avenida Interlagos. Dis-
poníveis fotos e detalhes 
minuciosos. Discute-se pro-
posta. 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, cozinha 
planejada, banheira e chur-
rasqueira. A.T: 233 m², A.U: 
133 m². R. Peixoto nº 9 con-
domínio residencial Itapuã.
Valor: R$ 390.000 - tenho 
fotos. Tratar c/ proprietário 
(19) 98817-5312
Vende-se Edificio Portal 
das Flores - 3 dorm - co-
zinha planejada - 1 vaga 
- área de lazer completa 
- R$ 260.000,00 - Direto 
Proprietário - (19) 99368-
2711 e (19) 99256-9976

 
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 Dentro  
- Valor: R$ 2.500. 000,00 
F.: (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade SP -  
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios, 02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido com 
água por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, play 
groud ,a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imóvel 
em indaiatuba de igual ou 
menor valor.estuda entra-
da + parcelamento. F:19-
99762-7997/3935-3294
Sítio em Piedade SP - 
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios, 02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido com 
água por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, play 
groud ,a 12 km do centro,  
r$390.000,00 aceita imóvel 
em indaiatuba de igual ou 
menor valor.estuda entra-
da + parcelamento. f=19-
99762-7997/3935-3294
Sítio a venda entre Campi-
nas e Indaiatuba -  35.000 
metros com água, lago e 
estufa p/ orquídeas F.: (19) 
99115-8368
CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., sala 
de estar, sala de jantar, 

cozinha, wc, área de serviço 
e garagem 02 vagas. Gra-
mada e possui piscina. A/C 
258.78M² e A/T 5.280M² 
- R$ 790.000,00. F.: (19) 
3935-1413

 
PARQUE SÃO LOUREN-
ÇO - (único lote na rua) 
150m2 – R$1060,00p/ m2 
-escriturado. F: 19-99762-
7997 / 3935-3294
Jardim Alice - (único lote 
na rua) 125m2 – planíssi-
mo – R$1030,00 p/ m2 – F: 
19-99762-7997 / 3935-3294
C O N D O M I N I O  L O N -
DOM PARK- LOTE DE 
300M2 POR APENAS 
R$180.000,00  - F: (19)-
99762-7997 / 3935-3294
Cond. JD. Residencial 
Viena - 250m². Condomínio 
com piscina adulto e infantil, 
salão de festas, play ground 
e campo. R$180.000,00.
Fone: (19) 99164-1734
Dona Maria José- CON-
DOMÍNIO PRONTO PA-
RACONSTRUIR 300m R$ 
240.000,00 Á vista ou par-
celado F.: (19) 99721-0395
Quintas de Terracota - 
1250 metros R$ 230.000,00 
ACEITA PERMUTA F.: (19) 
98333-5694
PORTAL DE ITAICI - 358 
metros R$ 305.000,00 F.: 
(19) 99721-0395
Jardim Bréscia - Oportu-
nidade ótima de adquirir 
um ótimo TERRENO com 
240m2, plano, na quadra 
J, principal Rua do Con-
domínio, entre as duas 
áreas de lazer (piscinas, 
quadra, churrasqueira e 
mais), com escritura e re-
gistro, R$210.000,00. 19-
9.97519921 (cel e whatsap) 
creci 65362.
Jardim Montreal - Terreno 
de esquina com 204m2, 
ótima localização, próximo à 
área de lazer (piscinas, qua-
dra, churrasqueira, acade-
mia e mais). R$200.000,00. 
19-9.97519921 (cel e what-

sap) creci 65362.
Jardim Montreal - Terrenos 
comerciais ao lado de fora 
do condomínio com 300m2 
ou 500m2 a R$800,00 o 
m2. 19-9.97519921 (cel e 
whatsap) creci 65362.
Elias Fausto - Terreno 
excelente na região central 
do município, Jd. Alvora-
da, com 175m2 (7x25), 
com construções nas 
três divisas e murado na 
frente. R$112.000,00. 19-
9.97519921 (cel e whatsap) 
creci 65362.
Vendo Excelente Terreno 
- Plano Condomínio 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 fun-
do. Jardim Tropical. Rua: 
Silvio Valdemarim, 235. 
Valor R$160.000,00 F.: (19) 
99679-1661

 
Aluga-se Salão Comercial 
- 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
SALÃO COMERCIAL – JD. 
HUBERT – Localizado na 
marginal do Parque eco-
lógico! São 500m² cons-
truídos, possui mezanino, 
escritório e banheiros. - 
R$4.300,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413

 
Vendo 6 cadeiras marca: 
Brigatto. Valor: R$400,00 
F.: (19) 3834-6769 / (19) 
99458-0298



Classificados B19

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.JOÃO BEZERRA SOBRI-
NHO com 88 anos, Viúvo 
(a), Sendo Filho (a) de MA-
NUEL BEZERRA SOBRI-
NHO e MINERVINA MARIA 
DA CONCEIÇÃO. Deixa os 
Filhos: MARIA JOSE, MARIA 
ALICE, MARIA ZULEIDE, 
SEVERINO, MARIA JACY 
(MAIORES).Falecido (a) 
em:27/07/2019, Sepultado 
no CEMITÉRIO DE NOSSA 
SENHORA DAS GRAÇAS,-
DUQUE DE CAXIAS-RJ aos 
28/07/2019.

2.JOSE MANOEL DA SIL-
VA com 96 anos, Viúvo(a), 
Sendo Filho (a) de JOÃO 
MANOEL DO NASCIMENTO 
e FELISBELA TEREZA DE 
JESUS. Deixou os Filhos: 
MARIO, ALCIDES, ZULEIDE, 
MARIA JOSE, NILTON, APA-
RECIDO (MAIORES), TINHA 
4 FILHOS FALECIDOS:ISA-
BEL, HELENA, HELENO e 
MARIA MARINA. Falecido 
em:04/08/2019, Sepultado (a) 
no CEMITÉRIO DE TERRA 
RICA-PR aos 05/08/2019.

3.SEBASTIANA MARIA DOS 
SANTOS com 84 anos, Viúvo 
(a), Sendo Filho (a) de ALTI-
NO JOSE DOS SANTOS e 
CLEMENCIA MARIA DE JE-
SUS. Deixa os Filhos: DÉCIO, 
NEUZA, DORENY, CORINA, 
MARIA e NORVALDO (TO-
DOS MAIORES). Falecido 
(a) em:09/08/2019, Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO DE NOVA 
MATRONA-SALINAS-MG 
aos 10/08/2019.

4.LUIZ INACIO com 58 anos, 
Casado (a) com VALDETE DA 
SILVA INACIO, Sendo Filho (a) 
de JOÃO INACIO NETO e JO-
SEFA JULIA DA CONCEIÇÃO. 
Deixa os Filhos: EVANDRO, 
EDUARDO e PATRICIA. Faleci-
do em: 10/08/2019, e Sepultado 
no CEMITÉRIO JARDIM ME-
MORIAL DE INTAIATUBA-SP 
aos 11/08/2019.

5.JOSE GOMES com 66 anos 
, Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de VERGILIO ROSA e JULIA 
GOMES. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 27/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 28/08/2019. 

6.ISABELA PAGANINI OLIVEI-
RA com 19 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de  ELISANGE-
LA PAGANINI DE OLIVEIRA.
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 28/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 29/08/2019. 

7.PAULO DONIZETE PEREI-
RA DA SILVA com 52 anos 
, Era Separado(a) de KATIA 
CILENE BARBOSA DOS SAN-
TOS sendo filho(a) de BENE-
DITO PEREIRA DA SILVA e 
MARIA THEODORO DA SIL-
VA.deixa filho(s): ANA PAULA 
27,GUILHERME 25, PALOMA 
21, Falecido em: 28/08/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
29/08/2019. 

8.AURELIO MARQUES com 86 
anos , Casado (a) com TEREZI-
NHA CONCEIÇÃO MARQUES 
sendo filho(a) de JULIA MAR-
QUES.deixa filho(s): AURELIO, 
ARNALDO, WILMA, ADIGNAL-
DO, ADALBERTO, VANILDE, 
ALEXANDRE, VIVIANE (MAIO-
RES), Falecido em: 28/08/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 29/08/2019. 

9.EDVALDINO RIBEIRO DA 
SILVA com 58 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ANTONIO RIBEIRO DA SIL-
VA e MARIA BENEDITA DE 
CARVALHO.deixa filho(s): 
HELDER, EDSON, JANE,EDU-
ARDO ( MAIORES), Falecido 
em: 29/08/2019, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 30/08/2019. 

10.OCTAVIO FIRMINO DOS 
SANTOS com 89 anos , Ca-
sado (a) com ADYRCE RULLI 
FIRMINO sendo filho(a) de 
OTTO FIRMINO e MARCE-
LINA  ALVES DOS SANTOS.
deixa filho(s): JOÃO, WILSON, 
FRANCISCO, PAULO, MA-
RILZE, MARCIA, MARIA CAN-
DIDA  (MAIORES), Falecido 
em: 29/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 30/08/2019. 

11.TEONILIA ROSA DE OLI-
VEIRA BARBOSA com 84 
anos , Era Viúvo(a) de SEBAS-
TIÃO MIGUEL BARBOSA sen-

do filho(a) de RUFINO RAMOS 
DE OLIVEIRA e MARIA JOANA 
DE OLIVEIRA.deixa filho(s): 
IRACEMA , JOSÉ MIGUEL 
, BENEDITO , APARECIDO 
, IRANDI , ODETE (TODOS 
MAIORES),  JOSE (FAL)., Fale-
cido em: 29/08/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 30/08/2019. 

12.ANGELINO RODRIGUES 
DE CAMARGO com 80 anos , 
Casado (a) com MARIA HELE-
NA LOURENÇO DE CAMAR-
GO sendo filho(a) de JOSE 
RODRIGUES DE CAMARGO 
e JOAQUINA RODRIGUES DE 
PAULA.deixa filho(s): CELSO, 
SILVANA, SELMA, MARCO 
( MAIORES ), Falecido em: 
29/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 30/08/2019. 

13.ELZA ENZ MONTAGNER 
com 83 anos , Casado (a) 
com SILVINO MONTANGNER 
sendo filho(a) de ARNALDO 
ENZ e CLOTILDE MEDEIROS 
ENZ.deixa filho(s): ANTONIO 
61, MARIA 56, Falecido em: 
29/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 30/08/2019. 

14.ANTONIO SELL com 74 
anos , Era Viúvo(a) de ZELIA 
BARBIERI SELL sendo filho(a) 
de CHRISTIANO SELL e GE-
NOEFA SELL.deixa filho(s): 
CRISTIANE 45, SANDRA 42, 

Falecido em: 29/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 30/08/2019. 

15.MARIA DO CARMO DA 
SILVA com 94 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de JOSE 
EZIDIO DA SILVA e JULIA EZI-
DIO DA SILVA.deixa filho(s): 
JULIO 70, PETRUCIA 67, APA-
RECIDO 64, APARECIDA 63, 
MARIA FATIMA 62, MARIANO 
61, MARIANA 62, Falecido 
em: 30/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 30/08/2019. 

16.AZAEL VON AH com 79 
anos , Casado (a) com ELISA 
BULL VON AH sendo filho(a) de 
MANOEL VON AH e ELISA MI-
LESI.deixa filho(s): AZAEL, LU-

CIANA (MAIORES) GIOVANA ( 
FAL ), Falecido em: 30/08/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 30/08/2019. 

17.PEDRO ALVES DE ME-
DEIROS com 63 anos , Sendo 
filho(a) de ANA ALVES DE ME-
DEIROS.deixa filho(s): HER-
BERT 27,LIDIA 26, EVERTON 
24, WELLINGTON 23,OTAVIO 
19,PEDRO 16, Falecido em: 
31/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 31/08/2019. 

18.ROSARIA HORACIO DE-
LALATA com 88 anos , Era 
Viúvo(a) de OSWALDO DE-
LALATA sendo filho(a) de RA-
PHAEL HORACIO e MARIA 
ROSARIA.deixa filho(s): CECI-

LIO , FILHO MAIOR, Falecido 
em: 31/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 01/09/2019. 

19.JUVELINA MOREIRA AN-
SELMO com 82 anos , Casa-
do (a) com MARIO ANSELMO 
sendo filho(a) de ANTONIO 
AUGUSTO MOREIRA e MARIA 
BENEDITA MONTEIRO.deixa 
filho(s): NEIDE 65, VALDECI 
63, Falecido em: 31/08/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
01/09/2019. 

20.DARCIZIO DE ANDRADE 
com 77 anos , Casado (a) com 
ODETE  ALFIERI DE ANDRA-
DE sendo filho(a) de JOÃO SA-
TURINO DE ANDRADE e ADE-

LAIDE JULIA GOMES.deixa 
filho(s): KELLY , EDUARDO, 
EDSON ( MAIORES), Faleci-
do em: 31/08/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 01/09/2019. 

21.VERA LUCIA GONÇAL-
VES com 63 anos , Era Viú-
vo(a) de DANIEL GONÇAL-
VES sendo filho(a) de JOSÉ 
PAULO DO NASCIMENTO e 
MARIA VITÓRIA NASCIMEN-
TO.deixa filho(s): ROBERTO 
40, DANIELA 37, CRISTINA 
36, RODRIGO 32, Falecido 
em: 01/09/2019, Velado(a) 
no CEMITÉRIO PHOENIX 
MEMORIAL, e sepultado(a) 
no CEMITÉRIO PHOENIX 
MEMORIAL DO ABC-SANTO 
ANDRÉ aos 01/09/2019. 

Condomínio Jardim dos 
Lagos.  Área 525 m. 

Valor R$ 540,00 
(o metro quadrado)

VENDO TERRENO 

Tratar com Denis 
(19) 9 9659 4444

Vendo 1 mesa de grani-
to 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 Camise-
ta/caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 
900. F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço ame-
ricano com colchão, jogo 

de lençol, mosquiteiro. R$ 
200.F.: (19)98125-2939
Vendo 30 Penas de pavão 
verde R$200,00 F.: (19) 
98174-5270
Vendo Maquina de cos-
tura Singer zig zag aceito 
cartão R$300,00 F.: (19) 
98174+E83-5270

Vende-se Dvds raros, se-
riados, desenhos, entre 
outros Fone: (19)99193-
2917 WhatasApp
Vende-se Bacia de banhei-
ro branca para por caixa 
R$20,00 Fone: (19)99193-
2917 WhatasApp
Vende-se uma camera 
Teck-Pick nova sem uso na 
caixa, grava, filma, e serve 
como web-cam R$300,00  
Fone: (19)99193-2917 
WhatasApp
Vendo Portão p/ garagem 
1,80 X 3,0 metros F.: (19) 
3935-1633
Vendo Porta de vidro 1,60 
metros F.: (19) 3935-1633
Vendo TV 14 polegadas 
semi nova F.: (19) 3935-
1633
Vendo Teclado Cassio 
novo na caixa F.:(19) 3935-
1633
Vendo 2 porta p/banheiro 
F.: (19) 3935-1633
Vendo 3 esteiras elétricas 
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 WhatsApp  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 costura 
Industrial Kingtex Valor 
R$600,00 F.: (19) 3834-
7739 / (19) 99750-8856

 
Vendo FIT Lx - 2017 úni-
co dono 25.000 km. Ar, 
direção e vidros elétricos. 
Final de placa 3, licen-
ciado. R$60.000,00 F.: 
(19) 98106-8731 / (19) 
3801-0204
Vendo Gol G3 - Ano: 2001. 
Doc: 2019 OK, Cor: Branco. 
4 portas, econômico. Ótimo 
estado Valor R$8.500,00. 
Para mais informações 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 outros. 
Preços promocionais In-
daiatuba e região. Faça um 
orçamento sem compro-
misso  Fone: (19) 99193-
2917 WhatsApp
Ofereço-me como pedreiro 
encanador, reformas em 
gerais e pequenos reparos 
na construção civil.Tratar 
com João. F.: (19) 98329-
8580 WhatsApp
Ofereço-me para pres-
tar serviços de pedreiro, 
encanador, jardineiro e 
eletricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista 
e passadeira Contato Va-
nia. F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como passadei-
ra e faxineira atendo a domi-
cilio 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 motoris-
ta de Uber Falar com Ander-
sson F.: (19) 99410-0364
Ofereço-me com trabalhos 
em tricô sob encomenda 
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 en-
trega a domicilio Elsa F.: 
(64) 99224-6033
Ofereço me para trabalhar 
como anfitrião de caozi-
nhos com amor e carinho 
, sendo para passear e 
aconchego dormir ,perto 
da Av: Kennedy (sumer-
boll). Indaiatuba. Elza Maria 
Fone: (64) 99224-6033
Ofereço me para trabalhar 
como GTE de loja. Possuo 
experiência com vendas, 
sendo que sempre bati 
em primeiro lugar em ven-
das nas empresas em que 
atuei, sendo lojas ou como 
secretária de vendas Fone: 
(64) 99224-6033
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