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HEGEMONIA ELEIÇÕES MUDANÇAINVESTIGAÇÃO

Gabriel Giovannini busca tri da 
Copa América de Downhill 4X

Polícia Civil 
segue em 
busca por 
suspeitos 
em caso de 
latrocínio

CINEMA

Kevin Hart, Karen 
Gillan, Jack Black e 
Dwayne Johnson estão 
de volta na continuação 
da aventura de 2017. Com 
novos personagens e a 
presença dos veteranos 
Danny DeVito e Danny 
Glover, o filme que estreia 
no Topázio Cinemas é di-
versão para toda a família.
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Piloto de Indaiatuba recebe o troféu em 2019 e entre os dias 17 e 19 de janeiro, 
pilotos de todo o Brasil e convidados do exterior enfrentarão o desafio da descida de 
uma pista montada com extensão de 600 metros, com oito curvas e 13 obstáculos.

Tarifa de água não terá reajuste em 2020
Anúncio foi realizado em coletiva com a presença de técnicos de agência reguladora

Em coletiva na últi-
ma quarta-feira (15), o 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) anunciou que a 
tarifa de água não terá 
reajuste em 2020. A re-
solução é da Ares-PCJ 
(Agência Reguladora 
dos Serviços de Sane-
amento das Bacias dos 
Rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí), responsável 
por fixar os preços das 
empresas de saneamento 
da região das Bacias dos 
Rios Piracicaba, Capivari 
e Jundiaí, que compõem 
58 municípios. A gestão 
eficiente da autarquia é 
um dos pontos assina-
lados pelos técnicos da 
agência. Os demais servi-
ços do Saae, como troca 
de hidrômetro, serão re-
ajustados em 2,54%
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Calendário 
está definido 
e Indaiatuba 
já conta com 
pré-candidatos 
ao Executivo

Agência do 
INSS passa 
a funcionar 
em shopping 
a partir de 
segunda-feira

DIVULGAÇÃO/YESCOM
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Dalto Favero Brochi, diretor-geral da Ares-PCJ, afirmou que “devido à situação econômica e financeira positiva, não há necessidade do reajuste tarifário”

Jumanji: Próxima Fase estreia
DIVULGAÇÃO



Editorial
Prudência e sabedoria

Artigo

Esta edição do Mais Expressão traz diversas 
notícias relacionadas a uma das mais poderosas 
ferramentas da democracia: as Eleições. Importante 
destacar que, se ainda é cedo para fazer suas esco-
lhas, nunca é tarde para começar a acompanhar os 
pré-candidatos em suas atividades... e decisões. 

As chamadas pesquisas já podem ser feitas e 
anunciadas após registro na Justiça Eleitoral. Algu-
mas já despontam nos próximos dias e é importante 
que o eleitor esteja atento a todos os detalhes: quantas 
foram ouvidas, a região em que foi feita, entre outros. 

Outra ferramenta que merece atenção e que já foi 
determinante em outros pleitos, é a rede social. Seja 
Facebook, Instagram ou similares, estes aplicativos 
têm poder reconhecido para decidir eleições. Seja 
para o bem ou para o mal? Como assim? Oras, você 
já deve ter lido ou ouvido sobre as fake news. 

Os gerenciadores do Facebook, inclusive, já ti-
veram diversas reuniões com técnicos do Tribunal 
Superior Eleitoral, para que juntos possam combater 
a maré de mentiras e notícias falsas que devem apor-
tar nas redes sociais. Atenção: em caso de dúvida, 
não acredite em tudo que você lê, ouve ou assiste. 

Muito mais do que procurar informações sobre 
determinado candidato, o eleitor terá ainda o desafio 
de saber onde procurar, com a certeza de que as in-
formações ali contidas têm credibilidade. Por aqui, 
estamos prontos para te ajudar e contamos com vocês.

A2

A Constituição da República reservou atenção especial aos munícipios. Logo no início do texto constitucional, no art.1º, há inclusão do mu-
nicípio como ente federativo. 

Art. 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito (...).

Na sequência da Carta, no art.18, é expressamente disposta a autonomia dos municípios:
Art. 18. A organização político administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, todos autônomos (...).
Isso nos passa uma clara diretriz: Para o crescimento do país é imprescindível que a reforma tributária inverta a pirâmide e a prioridade tributária. 

Não é mais possível que as cidades sobrevivam com os parcos recursos do ISS e do IPTU apenas. Sabe-se bem que muitos munícipes deixam de 
recolher o IPTU pelo simples motivo de terem prioridade em outros gastos, como alimentação principalmente. Nenhum prefeito deseja processar 
e executar o imóvel do munícipe. Daí os constantes programas de refinanciamento de IPTU.

Curiosamente os estados recolhem o IPVA, e mesmo não havendo vinculação deste imposto com qualquer gasto, pois a natureza deste tributo 
não impõe especificação de gasto, é a cidade que deve manter a estrutura viária em ordem. O estado sequer mantém a maioria das principais rodo-
vias, haja vista que estas têm concessionárias que tarifam os usuários.

Porém são os prefeitos os responsáveis em manter a cidade em funcionamento com creches, escolas, postos de saúde etc. O governo federal 
repassa verbas e muitas vezes estas verbas  são insuficientes para as obras necessárias que os municípios necessitam.  Com isso, o executivo mu-
nicipal muitas vezes se vê obrigado a esticar o orçamento para que alcance as necessidades das cidades. Esse improviso, muitas vezes, conduz a 
processos de improbidade administrativa.

Nos parece evidente que o recolhimento de tributos, especialmente sobre o consumo, deveria ocorrer diretamente pelos municípios e estas 
verbas devem permanecer nas cidades para o bem dos cidadãos.

Cabe aos governos estaduais e federal diminuírem de tamanho e desafogarem as cidades de suas despesas.

Sobre Cassio Faeddo: Advogado. Mestre em Direitos Fundamentais. MBA em Relações Internacionais

O desenvolvimento do Brasil só ocorrerá por meio dos municípios

Hoje vamos falar, quer dizer: digitar algumas linhas sobre o aparelho 
de comunicação por ondas eletromagnéticas que permite a transmissão 
bidirecional de voz e dados. Em outras palavras, opa: quer dizer, letras, 
o internacionalmente conhecido, celular.

Um aparelho desses modernos faz tudo; inclusive falar.
Hoje em dia está cada vez mais difícil manter um dialogo corrente 

com alguem, sem que seja interrompido por algum som característico de 
chegada de mensagem.

E quando isso acontece você fica ali, com “cara de palhaço” sem 
saber o que fazer.

Fica um silencio ensurdecedor enquanto a pessoa lê ou ouve a 
mensagem.

E se ela resolve responder então...
Quando retoma o assunto, vem a clássica pergunta:
- O que eu estava falando mesmo?
- Ah, você estava falando de...
Outro sinal de mensagem e vamos aguardar... de novo.
Agora o comentário:
- ah desculpa, era urgente, tinha que responder.
- Não tem problema é assim mesmo, mas como eu estava dizendo...
E lá vem o aviso sonoro... de novo. Não adianta continuar falando, 

a pessoa não vai te ouvir.
Então, o único jeito de continuar o dia-

logo é pegar o celular e falar por mensagem.
- Oi, to aqui na sua frente. Como estava 

te dizendo...

MENSAGEM PRA VOCÊ.

Hilton Rufino é radialista formado em 
Comunicação Social, palhaço, animador de 

palco e mágico, interprete do Koringa - 
bobo da corte - que atua desde 1989, se 

apresentando nos mais diversos tipos 
de festas e eventos; seja particulares, 
públicos e corporativos. Foi apresen-
tador na TV Sol Indaiatuba, Clip FM 

e Rede Família de Televisão. Apre-
sentou-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 apresen-

ta o Programa do Koringa na rádio 
Jornal FM e co-apresentador do 
Programa Expressão no Ar

Tucano é flagrado pelo fotógrafo Felipe Gomes em área verde nas proximidades do Mosteiro de Itaici, comprovando a riqueza 
da fauna local. Se você gosta de fotografar e quer ver sua foto nesta coluna, basta enviar a imagem, em alta resolução, para 
o e-mail maisexpressao@maisexpressao.com.br. Apenas uma regra é válida: a foto deve ser feita em Indaiatuba. Participe! 

FELIPE GOMES

Imagem da Cidade
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Anúncio foi realizado em coletiva de imprensa com presença de técnicos de agência reguladora

Em coletiva na úl-
tima quarta-feira 
(15), o prefeito 

Nilson Gaspar (MDB) 
anunciou que a tarifa de 
água não terá reajuste 
em 2020. A resolução é 
da Ares-PCJ (Agência 
Reguladora dos Ser-
viços de Saneamento 
das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí), responsável 
por fixar os preços das 
empresas de saneamento 
da região das Bacias dos 
Rios Piracicaba, Capi-
vari e Jundiaí, que com-
põem 58 municípios. 

Até o momento, o 
Serviço Autônomo de 
água e Esgotos (Saae) de 
Indaiatuba é a única au-
tarquia, entre as cidades 
reguladas pela Ares-PCJ, 
que terá a tarifa congelada 
no período de janeiro de 
2020 a janeiro de 2021.

“Por meio de análi-
ses, estudos e avaliações 
técnicas realizadas pela 
Ares-PCJ foi constatado 
que o Saae tem capaci-
dade de investimentos. 
Devido à situação eco-
nômica e financeira posi-
tiva, não há necessidade 
do reajuste tarifário para 
que o Saae dê continui-
dade nos investimentos 
programados ao longo 
dos próximos 12 meses. 
A tarifa está equilibrada 
e não é necessário o rea-
juste”, explicou o diretor-
-geral da Ares-PCJ, Dalto 
Favero Brochi.

A Resolução 115, 
com diversos dados téc-
nicos que corroboram 

a decisão da Ares-PCJ, 
será publicada no site 
oficial da agência, no 
www.arespcj.com.br. Os 
demais serviços do Saae, 
como troca de hidrôme-
tro, serão reajustados em 
2,54%, seguindo índice 
IPCA (Índice Nacional 
de Preços ao Consumi-
dor Amplo) de dezembro 
do ano passado. 

Gestão
O encontro com a 

imprensa contou com 
a participação do su-
perintendente do Saae, 
engenheiro Sandro Co-
ral, da superintendente 
adjunta, Vanessa Kühl, 
e dos representantes 
da Ares-PCJ, o dire-
tor-geral, Dalto Favero 
Brochi, do coordenador 
de contabilidade regu-

latória, Lucas Cândido 
dos Santos e o do dire-
tor-técnico operacional, 
Carlos Alberto Gravina.

“A gestão de eficiência 
e economia implantada 
em nosso município é 
que nos permite poupar a 
população deste aumen-
to. Não somos nós quem 
definimos se vai ou não 
aumentar a tarifa de água 
na cidade. É a Agência Re-
guladora que tem autono-
mia para decidir, ou seja, 
estamos fazendo bem a 
lição de casa”, diz Gaspar.

Sandro Coral também 
lembrou que o baixo ín-
dice de inadimplência 
no pagamento das contas 
de água e esgoto pelos 
consumidores de Indaia-
tuba também impacta na 
manutenção do preço 
da tarifa. Segundo in-

formações, o número de 
inadimplentes com contas 
em atraso por 30 dias di-
minuiu de 24% para 20% 
em 2019, por 60 anos caiu 
de 11,41% para 9,68%, e 

Tarifa de água não terá reajuste em 2020
FÁBIO ALEXANDRE

x x x

por 90 dias, a queda foi de 
5,4% para 3,9%.

A superintendente ad-
junta da autarquia ressalta 
que a implantação da Ta-
rifa Social, que é cobrada 

Dalto Favero Brochi, diretor-geral da Ares-PCJ, Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí

Gaspar  des t acou 
ainda a importância da 
utilização de Água de 
Reuso no processo de 
produção. Na primeira 
fase, a água será distri-
buída por caminhão pipa 
e posteriormente, através 
de adutoras porta a por-
ta, para cada empresa, 
o grande diferencial do 
projeto. Indaiatuba será a 
primeira cidade regulada 
pela Ares-PCJ a ter tarifa 

Água de reuso será opção 
para indústrias da cidade

de água de reuso.
O superintendente 

do Saae lembra que os 
benefícios de água de 
reuso vão além da eco-
nomia. “Desde 2018, 
o tema tem sido consi-
derado como plano de 
ação visando o meio 
ambiente e a sustenta-
bilidade de Indaiatuba”, 
ressalta Sandro Coral.

“Além das questões 
ambientais, a água de 

reuso será distribuída 
com uma tarifa mui-
to inferior à tarifa da 
água potável, deve che-
gar próximo aos 70% 
mais barata. Ainda é 
um projeto piloto, mas 
acreditamos que até 
o segundo semestre 
deste ano, um núme-
ro maior de empresas 
deve aderir”, revela a 
superintendente adjun-
ta, Vanessa Kühl.

de famílias carentes que 
consomem até 10 metros 
cúbicos de água por mês, 
também vem impactando 
para a baixa no índice de 
inadimplência.
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TREINAMENTOS

Unidade começa a funcionar nas dependências do shopping na segunda (20), sempre das 7h às 17h

INSS está de mudança para Parque Mall

O P a r q u e  M a l l 
será o novo en-
dereço da agên-

cia do Instituto Nacio-
nal do Seguro Social 
(INSS) de Indaiatuba, a 
partir da próxima segun-
da-feira, dia 20 de janei-
ro. O órgão ficará insta-
lado no primeiro piso, 
no mesmo andar onde 
funcionam também as 
unidades do Poupatem-
po e Detran-SP. 

Com novas instala-
ções e uma estrutura 
moderna, a unidade do 
INSS oferecerá todos os 
serviços relacionados à 
previdência. A agência 
no Parque Mall ficará 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

localizada na Rua das 
Primaveras, 1.050, no 
Centro. O atendimento 
aos beneficiários será 

de segunda a sexta-fei-
ra, das 7h às 17h. 

No mesmo endereço, 
o público tem acesso 

ainda a outros serviços, 
facilitando a rotina do 
dia a dia. O shopping 
reúne os atendimentos 

dos cartórios de Re-
gistro de Imóveis e de 
Notas, Protestos de Le-
tras e Títulos; serviços 

bancários na agência do 
Itaú e lotérica da Caixa; 
além do funcionamento 
das unidades do Poupa-
tempo e Detran-SP.

Por conta da transfe-
rência do mobiliário e 
demais equipamentos de 
informática para o novo 
endereço, o atendimento 
na unidade do INSS em 
Indaiatuba está suspen-
so durante esta semana. 
O funcionamento será 
retomado com a abertu-
ra da nova agência.

Entretanto, os bene-
ficiários do INSS podem 
obter a maioria dos ser-
viços previdenciários 
pelo telefone 135 ou pelo 
site gov.br/meuinss, sem 
precisar comparecer a 
unidade física do órgão.

Empreendimento reforça suas opções de serviço, que já contam com cartórios, Poupatempo, Detran e agências bancárias

A Secretaria de Edu-
cação de Indaiatuba pro-
move cursos de formação 
para docentes e ADEs 
(Auxiliares de Desen-
volvimento Educacional) 
que ingressaram na Rede 
em 2019. Os treinamen-
tos são organizados pelo 
Núcleo de Formação 
Continuada e contempla 
os servidores, que devido 
período aquisitivo, não 
tem direito a férias.

As formações presen-
ciais e os Cursos EaD 
para os 130 docentes e 
87 ADEs acontecem du-
rante o mês de janeiro na 
Fiec I, Emeb Laura Fahl 

Educação promove formação para 130 docentes e 87 ADEs

Corrêa, Museu da Água 
e Bosque do Saber. 

Para os professores, 
a formação presencial 
aconteceu no período 
de 6 a 13 de janeiro, e 
foi ministrada por pro-
fessionais da Secretaria 
Municipal de Educação 
e abordou temáticas im-
portantes para quem está 
chegando na Rede, tais 
como: Vida Funcional, 
Sequência Didática de 
Produção de Textos, Re-
solução de Problemas e 
Hipóteses de Escrita.

De 14 a 31 de janei-
ro, a pauta de estudos 
é a realizada através do 

Curso EaD Professores 
Ingressantes, Princípios 
e Perspectivas para o 
Trabalho Docente. Com 
monitoria da equipe de 
professores do Núcleo 
de Formação Continuada, 
tem como objetivo apro-
ximar os participantes 
da história da educação 
municipal, da estrutura 
da Secretaria de Educa-
ção e das concepções de 
ensino e aprendizagem 
no desenvolvimento do 
trabalho pedagógico.

ADEs
Os Auxiliares de De-

senvolvimento Educa-
cional que atuam nas 
creches municipais com 
crianças de 0 a 3 anos 
ou no apoio à inclusão 
de alunos público alvo 
da Educação Especial, 
estão participando de 
formação presencial de 6 
a 17 de janeiro. Os temas 

abordados são: vida fun-
cional, desenvolvimento 
da fala, crianças em si-
tuação de risco, legisla-
ção municipal, relações 
étnico-raciais, rotinas na 

creche, desenvolvimento 
infantil, leitura e conta-
ção de histórias.

Para esse grupo, no 
período de 7 a 15 de 
janeiro, também está 

acontecendo o curso 
EaD, monitorado pelos 
professores do Núcleo 
de Formação, com o 
tema A Criança de 0 a 3 
Anos na Creche.

DIVULGAÇÃO
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Líderes e presidente da Câmara comentam ano de Eleições municipais; oposição espera dificuldades

Sessões voltam no dia 17 de fevereiro

As sessões ordiná-
rias na Câmara 
de Indaiatuba 

serão retomadas no dia 
17 de fevereiro, às 18h. 
Os encontros semanais 
entre os vereadores são 
o momento mais impor-
tante da rotina legislativa, 
durante o qual os projetos 
de lei são apreciados e os 
requerimentos e indica-
ções são discutidos. Até 
lá, os trabalhos e atendi-
mentos na sede do Poder 
Legislativo ocorrem nor-
malmente, das 8h às 17h.

Em Indaiatuba, as ses-
sões são divididas em 
três grandes blocos: o 
Expediente, em que são 
apresentados os docu-
mentos enviados ao Poder 
Executivo, a Ordem do 
Dia, na qual ocorrem as 

FOTOS: ANSELMO LUIZ - ACSI/CMI
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votações propriamente 
ditas, e a Palavra Livre, 
em que os vereadores 
discorrem sobre assuntos 
de interesse público.

As sessões são trans-
mitidas pela página da 
Câmara no Facebook (/
camaraindaiatuba), com 
cobertura em tempo 
real para o Twitter (@
CamaraIndaia).

Ano atípico
Com a chegada das 

Eleições municipais, 2020 
pode ser um ano atípico 
na Câmara. No entanto, o 
presidente Hélio Ribeiro 
(PSB) e o líder do gover-
no, Luiz Alberto Pereira, 
o Cebolinha (MDB), es-
peram que os trabalhos 
não sejam interrompidos.

“O ano de 2019 foi 
produtivo, votamos pro-
jeto importantes, como a 

Reestruturação da Guar-
da Civil – que achei fun-
damental, há muito tem-
po isso era discutido –, 
assim como o orçamento 
municipal, de maneira 
tranquila”, destaca Cebo-
linha. “Importante tam-
bém foram as realizações 
das audiências públicas 
com relação às questões 
orçamentárias, atividades 
que a Câmara tem grande 
participação”. 

 “Este ano é de Elei-
ções, mas a grande inte-
ligência e sabedoria dos 
vereadores é não deixar 
entrar dentro do trabalho 
legislativo as questões 
eleitorais”, destaca o ve-
reador, que confirma sua 
pré-candidatura. “Uma 
coisa é a campanha, ou-
tra é a continuidade do 
município e de suas ativi-
dades. Trata-se de um ano 
normal para a população, 

que vai precisar de Edu-
cação, Saúde, Esportes, 
de uma cidade limpa. 
Não se pode misturar as 
coisas, mas também pre-
cisamos parar de entender 
que fazer campanha é 
desmerecer ou ofender. 
Nada disso”, ressalta. 
“Dentro da Câmara, o 
trabalho é pela cidade. A 
campanha, cada um faz a 
sua. Precisamos nos brin-
dar de questões pessoais”. 

“O trabalho legisla-
tivo vai acontecer, in-
dependente da ideologia 
partidária ou da posição 
de cada um. A cidade 
não pode parar”, destaca 
Hélio Ribeiro. “Espero 
que os vereadores desta 
atual gestão tenham ple-
na consciência de não 
misturar as coisas, zelan-
do sempre pelo bem-es-
tar da população”. 

“Temos algumas prer-

rogativas importantes 
a serem debatidas em 
2020, como o Plano Dire-
tor. Algumas audiências 
públicas já aconteceram 
e outras serão realizadas. 
Com certeza teremos 
debates acirrados, mas 
espero que consigamos 
separar as coisas”, afirma 
o presidente, que também 
confirma sua pré-candi-
datura à Câmara. 

Líder da oposição, o 
vereador Alexandre Peres 
(SD) afirma que 2019 
foi importante. “Estamos 
cumprindo o nosso papel. 
Quando questionamos, a 
base nos ouve e até retira o 
projeto, para não ficarem 
dúvidas. Um exemplo foi 
a votação do aumento da 
cota de participação do 
funcionalismo no Seprev 
(Serviço de Previdência e 
Assistência à Saúde dos 
Servidores Municipais 

de Indaiatuba), em que 
conseguimos mudanças 
no texto”, aponta.

“Nossa oposição é 
séria, consciente e base-
ada em argumentos. So-
mos ouvidos e os debates 
acontecem, independente 
do resultado da votação”, 
afirma. “Creio que 2020 
será um ano difícil, em 
que jogarão o tudo ou 
nada. Na minha opinião, 
o pleito será disputadís-
simo, tanto para prefei-
to como para vereador. 
Todo mundo quer ocupar 
o cargo que temos e são 
críticas para todo lado”. 

“Espero que não, mas 
podemos ter alguma mu-
dança de postura com 
relação à oposição. Quer 
dizer, tentar ‘cortar’ mais 
a gente e tentar tirar a nos-
sa visibilidade”, ressalta 
Alexandre, que também é 
pré-candidato a vereador. 

Hélio Ribeiro destaca votação do Plano Diretor em 2020 Para Cebolinha, “trabalho dentro da Câmara é pela cidade” Alexandre Peres destaca: eleições devem trazer dificuldades
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Calendário Eleitoral 2020 está definido
Mais Expressão confirmou quatro pré-candidatos a prefeito; pesquisas já podem ser divulgadas

ROBERTO JAYME/ASCOM/TSE

FÁBIO ALEXANDRE-
maisexpressao@maisexpressao.com.br

As Eleições Mu-
nicipais de 2020 
só ocorrerão em 

outubro, mas a contagem 
regressiva para o dia da 
votação começou no fim 
do ano passado, com a 
aprovação e a publicação 
das resoluções do Tri-
bunal Superior Eleitoral 
que normatizarão o pleito. 
As etapas do processo 
eleitoral estão descritas 
no cronograma previs-
to na Resolução TSE nº 
23.606/2019, que estabe-
lece, mês a mês, as datas 
do Calendário Eleitoral.

O Mais Expressão 
apurou quatro nomes 
já confirmados como 
pré-candidatos para as 
Eleições para prefeito. 
São eles: Nilson Gaspar 
(MDB), que busca a re-
eleição, Bruno Ganem 
(Podemos), Pedro Ferrari 
(PT) e Jueli Gomes da 
Silva, o Gomes da Esfiha 
(Patriota). Outros nomes 
foram contatados, mas 
não responderam até o 
fechamento desta edição.  

Segundo a Resolução 
do TSE, a partir do dia 1º 
de janeiro as pesquisas 
eleitorais devem ser re-
gistradas, até cinco dias 
antes da divulgação, no 
Sistema de Registro de 
Pesquisas Eleitorais (Pes-
qEle) da Justiça Eleitoral. 
A norma também pro-
íbe, a partir dessa data, 
a distribuição de bens e 
valores pela Administra-
ção Pública, a execução 
de programas sociais por 
entidade vinculada a pré-
-candidato e a realização 
de publicidade de órgãos 
públicos com custos su-
periores à média dos gas-

tos no primeiro semestre 
dos últimos três anos.

A chamada janela 
eleitoral, período em que 
vereadores podem mu-
dar de partido para con-
correr à eleição (majo-
ritária ou proporcional) 
de outubro sem incorrer 
em infidelidade partidá-
ria, ficou fixada de 5 de 
março a 3 de abril.

Também em abril, no 
dia 4 – seis meses antes do 
pleito – esgota-se o prazo 
para que novas legen-
das sejam registradas na 
Justiça Eleitoral a tempo 
de lançarem candidatos 
próprios às eleições. Além 
disso, até o dia 4 de maio, 
aqueles que desejam con-
correr na eleição devem 
ter domicílio eleitoral 
na circunscrição na qual 
desejam concorrer e estar 
com a filiação aprovada 
pelo partido. Por fim, o 
dia 4 de maio é o fim do 
prazo para que detentores 
de mandatos no Poder 
Executivo renunciem aos 
seus cargos para se lança-
rem candidatos.

Eleitores
Para os eleitores, 6 de 

maio é uma data muito 

importante: é o último 
dia para que regularizem 
a sua situação junto à 
Justiça Eleitoral para po-
derem votar em outubro. 
Assim, pessoas que per-
deram o recadastramen-
to biométrico e tiveram 
o título cancelado, não 
justificaram a ausência 
nas últimas eleições ou 
ainda desejem alterar o 
domicílio eleitoral têm até 
esse dia para se dirigirem 
ao cartório eleitoral mais 
próximo a fim de resolver 
suas pendências.

Maio também marca, 
no dia 15, o início da 
arrecadação facultativa 
de doações por pré-can-
didatos aos cargos de 
prefeito e vereador, por 
meio de plataformas de 
financiamento coletivo 
credenciadas na Justiça 
Eleitoral. Os recursos 
disponíveis para o finan-
ciamento de campanha 
mediante o Fundo Espe-
cial de Financiamento de 
Campanhas (FEFC), por 
sua vez, serão divulgados 
no dia 16 de junho.

Pré-candidatos que 
apresentem programas 
de rádio ou televisão 
ficam proibidos de fazê-
-lo a partir do dia 30 de 
junho. Já em 4 de julho, 
passam a ser vedadas al-
gumas condutas por par-
te de agentes públicos, 
como a realização de 
nomeações, exonerações 
e contratações, assim 
como transferências de 
recursos, entre outras.

As convenções parti-
dárias para a escolha dos 
candidatos deverão ser 

realizadas de 20 de julho 
a 5 de agosto. Também a 
partir de 20 de julho, os 
candidatos passam a ter 
direito de resposta à di-
vulgação de conteúdo di-
famatório, calunioso ou 
injurioso por qualquer 
veículo de comunicação 
social. Nesse mesmo dia, 
também é contabilizada 
a distribuição partidária 
dos assentos na Câmara 
dos Deputados para o 
cálculo do tempo da 
propaganda eleitoral no 
rádio e na televisão.

Os registros de can-
didaturas devem ser 
protocolados na Justiça 
Eleitoral, via internet, até 
as 23h59 do dia 14 de 
agosto. Por meio físico, 
os requerimentos devem 
ser protocolados até as 
19h do dia 15. Caso os 
partidos políticos não te-
nham apresentado, dentro 
desses prazos, o reque-
rimento de registro de 
candidatos escolhidos em 
convenção, os próprios 
candidatos poderão fazê-
-lo, pessoalmente, até o 

Registros devem ser protocolados em agosto
dia 20 de agosto.

No dia 16 de agos-
to, passa a ser permitida 
a propaganda eleitoral, 
inclusive na internet. Os 
comícios poderão acon-
tecer até o dia 1º de outu-
bro. A divulgação paga, 
na imprensa escrita, de 
propaganda eleitoral e a 
reprodução, na internet, 
de jornal impresso com 
propaganda relativa ao 
primeiro turno serão per-
mitidas até o dia 2. Já a 
distribuição de santinhos 
e a realização de carreatas 

e passeatas podem ocorrer 
até 3 de outubro. O horá-
rio eleitoral gratuito no 
rádio e na televisão passa 
a ser veiculado de 28 de 
agosto a 1º de outubro.

A Justiça Eleitoral es-
tabeleceu o prazo de 14 
de setembro para que 
todos os cerca de 500 mil 
registros de candidatura 
esperados para o pleito 
de 2020 tenham sido jul-
gados pelos respectivos 
juízes eleitorais.

Já a partir do dia 19 de 
setembro, candidatos não 

poderão ser presos, salvo 
no caso de flagrante deli-
to. Eleitores, por sua vez, 
não poderão, em regra, ser 
presos a partir do dia 29 
do mesmo mês.

O primeiro turno de 
votação para vereadores 
e prefeitos acontecerá no 
dia 4 de outubro; o segun-
do turno, caso haja, para 
a eleição de prefeitos em 
municípios com mais de 
200 mil eleitores, ocor-
rerá no dia 25 do mesmo 
mês. Já o prazo para a 
diplomação dos eleitos 
será 18 de dezembro.

Convenções partidárias para a escolha dos candidatos deverão ser realizadas de 20 de julho a 5 de agosto, de acordo com Tribunal Superior Eleitoral
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Correios começam a entrega e o vencimento da cota única do imposto será para 16 de março
Carnês do IPTU serão emitidos dia 30

A Prefeitura de In-
daiatuba informa 
que a distribui-

ção dos carnês do IPTU 
(Imposto Predial e Terri-
torial Urbano) 2020 ocor-
rerá a partir do dia 30 de 
janeiro pelos Correios. 

Os contribuintes que 
não receberem os carnês 
até o final de fevereiro 
poderão emitir a segunda 
via no www.indaiatuba.
sp.gov.br/tributos/ ou reti-
rá-lo, a partir do dia 1° de 
março, no balcão de aten-
dimento da Secretaria da 

LAÍS FERNANDES RIC/PMI
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Fazenda, situada no Paço 
Municipal, de segunda a 
sexta-feira das 8h30 às 
16h30. Quem optou pelo 
formato digital irá receber 
o IPTU no e-mail até o 
final de janeiro.

O vencimento da cota 
única do IPTU 2020 
será para 16 de março, 
com 4% de desconto. 
A ação visa facilitar o 
pagamento, uma vez que 
nos primeiros meses do 
ano há diversos impostos 
para quitação. Aqueles 
que não quiserem pagar 
IPTU em cota única, 
pagarão o imposto par-
celado em até 10 vezes, 

com vencimento entre os 
dias 16 e 22 de cada mês.

Até a data do venci-
mento, as parcelas pode-
rão ser pagas nas agên-
cias da Caixa Econômica 
Federal, Casas Lotéri-
cas, Banco Postal ou nos 
meios eletrônicos, como 
caixa eletrônico e internet 
banking dos Bancos: Bra-
desco, Banco do Brasil, 
Caixa, Itaú e Santander. 
Quem tiver interesse em 
antecipar o pagamento, 
basta acessar o link ht-
tps://www.indaiatuba.
sp.gov.br/tributos/. 

Após o vencimento o 
contribuinte pode acessar 

o mesmo link para atuali-
zar a data de pagamento 
com os acréscimos legais, 
evitando o deslocamento 
até a Prefeitura.

Correção
O valor do IPTU não 

teve aumento, apenas pas-
sou pela correção da Ufesp 
(Unidade Fiscal do Estado 
de São Paulo), que teve va-
riação de 4,07%. A Ufesp 
de 2020 foi estabelecida 
pelo Governo do Estado 
em R$ 27,61. Em 2019 a 
unidade valia R$ 26,53.

De acordo com o De-
partamento de Rendas 
Imobiliárias da Secre-

O Catálogo das Indús-
trias, editado pela Secreta-
ria Municipal de Governo 
em parceria com o Ciesp 
(Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo), vai 
ganhar neste ano também 
uma versão digital, por 

taria da Fazenda, foram 
emitidos 120.323 carnês, 
sendo 96.939 predial e 
23.384 territorial. O total 
lançado para 2020 é de 
R$ 159.308.534,19.

Os aposentados e 
pensionistas que tiveram 
desconto de 20 ou 50% 
no exercício anterior con-

Imposto pode ser parcelado em até dez vezes com o carnê

meio de aplicativo pró-
prio, com lançamento 
previsto para abril. 

Esta será a 10ª edição 
do anuário, que visa facili-
tar a comunicação com as 
empresas locais e fornecer 
à população um material 

10ª EDIÇÃO
Catálogo das Indústrias ganhará versão digital com aplicativo

tinuaram com o desconto, 
após análise técnica da 
Secretaria da Fazenda. 
Para os novos aposenta-
dos e pensionistas a solici-
tação para o desconto po-
derá ser feita até o dia 30 
de abril no atendimento 
da Secretaria da Fazenda, 
no Paço Municipal.

concreto sobre o parque 
industrial do município. 
“O catálogo sempre foi 
uma ferramenta muito 
importante, que auxilia no 
fomento de negócios entre 
as empresas. A versão por 
aplicativo facilitará ainda 

mais o acesso”, destaca 
o secretário de Governo, 
Renato Stochi.

O período de cadastro 
para empresas interes-
sadas em participar do 
Catálogo das Indústrias 
2020 termina no dia 31 de 

janeiro. Os interessados 
devem efetuar o cadastro 
gratuitamente em www.in-
daiatuba.sp.gov.br/gover-
no/assuntos-industriais/
catalogo-das-industrias/.

Mais informações po-
dem ser obtidas com Kelly 

Pazini pelo telefone (19) 
3834 9377 ou no e-mail 
kelly.pazini@indaiatuba.
sp.gov.br, ou então com 
Janaina Faccioni, pelo 
telefone (19) 3834 9360 e 
e-mail janaina.nogueira@
indaiatuba.sp.gov.br.



DIVULGAÇÃO

Reunindo pilotos do Brasil e exterior, Copa América de Downhill 4X é atração em São Roque
Gabriel Giovannini busca tricampeonato

O Ski Mountain 
Park, em São 
Roque, será pal-

co da 12ª edição da Copa 
América de Downhill 
4X. Entre os dias 17 
e 19 de janeiro, pilo-
tos de todo o Brasil e 
convidados do exterior 
enfrentarão o desafio 
da descida de uma pista 
montada com extensão 
de 600 metros (com oito 
curvas e 13 obstáculos). 
Piloto de Indaiatuba, Ga-
briel Giovannini busca o 
tricampeonato da prova. 

Uma das mais tra-
dicionais e importantes 
disputas, a Copa Amé-
rica de Downhill 4X 

abrirá o calendário es-
portivo nacional, mis-
turando muita técnica, 
adrenalina e emoção. O 
evento terá transmissão 
da prova final para todo 
o país no domingo (19), 
a partir das 9h15, dentro 
do Esporte Espetacular.

A programação co-
meça hoje (17), com a 
entrega de kits e placas 
de identificação e os 
treinos livres. Amanhã 
(18), serão duas toma-
das de tempo (descidas 
individuais) para todos 
os participantes, uma 
pela manhã e outra de 
tarde, e os 24 melhores 
passarão para o domin-
go,  juntando-se aos 
oito convidados. Já o 
feminino passará 12 

atletas para o domingo, 
ao lado das quatro me-
lhores de 2018.

Criado em 2002 e 
disputado até 2006, o 
evento retornou em 2014 
com a mesma força. Em 
sua 12ª edição, a Copa 
América de Downhill 
4x promete tirar o fôlego 
desde a primeira bateria. 
Os pilotos terão de mos-
trar muita habilidade e 
ousadia para superar 
adversários e, principal-
mente, os desafios de 
uma pista técnica.

Equilíbrio
Em suas 11 edições, o 

evento tem se destacado 
pelo equilíbrio entre bra-
sileiros e estrangeiros na 

FÁBIO ALEXANDRE
esportes@maisexpressao.com.br

disputa do masculino. A 
hegemonia, entretanto, é 
nacional, com nove vitó-
rias dos pilotos brazucas. 
No ano passado, Gabriel 
Giovannini garantiu o bi, 
enquanto Júlia dos San-
tos, de Londrina (PR), 
garantiu o penta.

Gabriel afirma não 
sentir o peso da respon-
sabilidade de buscar o 
tricampeonato. “Não 
me cobro tanto assim. 
Encaro como mais uma 
prova, onde darei o meu 
máximo”, destaca. “O 
importante é que treinei 
bastante e esta é uma 
das provas que mais 
gosto na temporada”. 

O piloto celebra uma 
nova parceria e integra a 
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equipe da 4Fun Team, 
comandada pela 4For 
Bike Center, de Indaia-
tuba, e a Specialized, 
marca especializada em 
bikes e equipamentos. 
“É bom contar com uma 
estrutura melhor, equi-
pamentos de ponta e 
manutenção”, afirma. 

A composição das 
ca tegor ias  da  Copa 
América de Downhill 
4X seguirá critérios téc-
nicos. No masculino, os 
34 melhores da edição 
anterior (contando com 
os reservas) e os 25 me-
lhores do Campeonato 
Brasileiro de Downhill 
2019, conforme ranking 
atualizado em 6 de de-
zembro de 2019, nas 
categorias Junior Mas-
culino, Elite Masculi-
no, Sub 30, Máster de 
30-34 anos, Máster de 
35-39 anos, campeões 
estaduais na Elite e 
Junior, e convidados a 
critério da organização.

No feminino,  fo-
r am conv idadas  a s 

quatro primeiras da 
edição 2019, conforme 
ranking atualizado em 
6 de dezembro de 2019, 
as cinco melhores do 
Ranking Brasileiro de 
Downhi l l  2019  nas 
categorias Junior Fe-
minino (dois pilotos), 
Elite Feminino (cin-
co pilotos) e campeãs 
estaduais. Lembrando 
que as quatro primeiras 
da edição anterior, te-
rão vagas garantidas na 
Prova Principal, sendo 
obrigadas a participar 
da tomada de tempo no 
sábado para a definição 
das “Cabeças de Chave”.

Depois desta prova, 
Gabriel já inicia sua pre-
paração para a primeira 
etapa da Copa do Mundo 
de Downhill, que acon-
tece dia 22 de março, 
em Portugal. “Esta é a 
minha primeira vez em 
uma Copa do Mundo. O 
nível é muito elevado, 
com atletas do mundo 
todo, mas chegarei pre-
parado”, destaca. 

Gabriel (terceiro da esq. para dir.) no pódio em 2019; prova final será exibida ao vivo no programa Esporte Espetacular



Polícia Civil continua em busca de 
suspeitos de latrocínio em shopping
Valter Alberto Piva foi morto após reagir a assalto no estacionamento; um homem foi indiciado e liberado
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A Polícia  Civi l 
analisa as ima-
gens  ced idas 

pelo shopping Parque 
Mall e por testemunhas 
e segue em busca dos 
suspeitos do latrocínio 
ocorrido na última segun-
da-feira (13).  A vítima, 
o comerciante Valter Al-
berto Piva, de 58 anos, 
morreu após ser alvejado 
no estacionamento do 
empreendimento.

Ainda na tarde de se-
gunda-feira, um suspeito 
de ter participado da ten-
tativa de assalto chegou 
a ser preso, porém foi co-
locado em liberdade, no 
mesmo dia, após prestar 
depoimento. Na audiên-
cia de custodia, que o 
colocou em liberdade, 
também foi apresentado 
o celular do motorista. 

Apesar disso, o suspeito 
está sendo indiciado 
pelo crime.

Segundo seu depoi-
mento, ele seria motorista 
de um aplicativo e teria 
atendido ao chamado de 
uma mulher. Ao chegar 
ao local, quem estava a 
sua espera era um homem 
que, ao entrar no veículo, 
surpreendeu o suspeito 
com uma arma de fogo e 
logo após, mais dois indi-
víduos entraram no carro. 

Ainda segundo o sus-
peito, ele foi orientado a 
entrar no estacionamento 
do shopping. Assim que 
estacionou o veículo, dois 
dos criminosos saíram do 
carro e um deles manteve 
o motorista rendido. De 
acordo com o suspeito, 
ele não sabia que eles 
iriam cometer um assalto 
e também disse não ter 
ouvido os disparos. 

Caso
O comerciante Valter 

Alberto Piva, 58 anos, 
morreu após ser balea-
do em uma tentativa de 
assalto que ocorreu na 
última segunda-feira (13), 
no shopping Parque Mall.

Por volta das 15h, o 
guarda civil que trabalha 
no Poupatempo acionou 
o Coade (Centro de Ope-
rações, Atendimento e 
Despacho), informando 
sobre uma ocorrência 
de tentativa de roubo, na 
qual a vítima foi atingida 
por disparos de arma de 
fogo. Imediatamente 
várias viaturas foram 
deslocadas para o ende-
reço informado.

Segundo informações, 
três indivíduos armados 
surpreenderam o pro-
prietário de um posto 
de combustível no esta-
cionamento do empre-

endimento para roubar 
o malote que continha o 
valor de R$ 70 mil, e que 
seria depositado em um 
banco localizado dentro 
do centro de compras.

De acordo com a po-
lícia, Piva teria se assus-
tado e jogado o malote 
com o dinheiro no andar 
de baixo do estabeleci-
mento comercial e aca-
bou sendo baleado. A 
vítima foi prontamente 
atendida pelos bombei-
ros civis do complexo e 
posteriormente socorrida 
pela Unidade de Resgate 
do Corpo de Bombeiros, 
com o apoio de uma Am-
bulância Municipal. A 
vítima, apesar de todos 
os esforços dos socorris-
tas e equipe médica, não 
resistiu aos ferimentos e 
faleceu após dar entrada 
no Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo.

REPRODUÇÃO

Vítima chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros ao 
Hospital Augusto de Oliveira Camargo, mas não resistiu 
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A Nutriplus ini-
cia 2020 com 
um novo pro-

jeto de educação ali-
mentar: No Mundo das 
Vitaminas. O programa 
faz parte do Intervalo 
Orientativo, onde nu-
tricionistas da empresa 
percorrem as unidades 
de ensino atendidas 
e, durante o intervalo 
entre as aulas ou em 
período específico in-
dicado pela direção, 
discutem com os alu-
nos sobre hábitos e 
alimentação saudável.

As vitaminas são 
nutrientes reguladores 
do corpo e de extre-
ma importância para 
as crianças e adoles-
centes, promovendo o 
crescimento adequado 

No Mundo das Vitaminas é 
novo projeto da Nutriplus
Iniciativa de educação alimentar faz parte do Programa 
Intervalo Orientativo, com orientações de nutricionistas
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Especialistas discutem com alunos a alimentação saudável

DIVULGAÇÃO
Para os que têm in-

teresse em iniciar 
um curso superior 

em 2020, a UniMAX 
– Centro Universitário 
Max Planck de Indaiatu-
ba irá promover, no dia 
1º de fevereiro (sábado), 
às 9h, um novo Vesti-
bular. A prova acontece 
no campus I, que fica na 
Avenida 9 de Dezembro, 
460, no Jardim Pedroso. 
Para se inscrever, é só 
acessar o site www.fa-
culdademax.edu.br.

A UniMAX, único 
Centro Universitário de 
Indaiatuba reconhecido 
pelo MEC (Ministério da 
Educação) oferece mais 
de 20 opções de gradua-
ção nas áreas de Exatas, 
Humanas e Saúde. Todos 
os cursos possuem no mí-
nimo 50% de aulas práti-
cas desde o início, corpo 
docente altamente qua-
lificado e infraestrutura 
moderna, com salas de 
aulas e laboratórios equi-
pados de acordo com as 
necessidades do mercado 
de trabalho. A instituição 

do corpo; deixando os 
olhos, os cabelos e a 
pele mais saudáveis; 
auxiliando no desen-
volvimento intelectual; 
e reduzindo o risco de 
obesidade. O corpo hu-
mano não é capaz de 
produzir todas as vita-
minas necessárias e em 
quantidade suficiente 
para mantê-lo saudável, 
mas a natureza se encar-
rega de fornecê-las por 
meio dos alimentos. 

É com a intenção de 
conscientizar as crian-
ças e adolescentes so-
bre a importância das 
vitaminas para a ma-
nutenção da saúde que 
a Nutriplus passa a de-
senvolver o Programa 
“No Mundo das Vita-
minas”, que vai mostrar 
os alimentos ricos em 
vitaminas importantes 
para o desenvolvimento 

e crescimento.

Variedade
Uma al imentação 

saudável é aquela com-
posta de uma grande va-
riedade de alimentos in 
natura e minimamente 
processados, de origem 
vegetal e animal. Estes 
alimentos devem fa-
zer parte das refeições 
do dia das crianças e 
adolescentes, dentro 
de casa e também no 
ambiente escolar.

Os projetos que a 
Nutriplus, em parceria 
com as Secretarias de 
Educação, desenvolve 
junto aos mais de um 
milhão de alunos, de 
mais de 2.100 unidades 
de educação atendidas 
pela empresa no Brasil, 
são utilizados ainda 
como conteúdo para 
que as escolas se ade-
quem à exigência da in-
clusão da educação ali-
mentar e nutricional no 
currículo escolar, gra-
ças à Lei  13.666/2018, 
que inclui educação 
alimentar e nutricional 
entre os temas trans-
versais, que deverão 
que ser abordados tanto 
no ensino fundamental, 
quanto no médio.

A  N u t r i p l u s  j á 
desenvolve junto às 
escolas das cidades 
atendidas, projetos de 
educação nutricional 
adequados a cada seg-
mento educacional , 

com o  obje t ivo  de 
promover a saúde por 
meio de hábitos ali-
mentares saudáveis na 
comunidade escolar, 
seguindo as diretrizes 
do Programa Nacional 
de Alimentação Esco-
lar (PNAE). 

Os  p ro je tos  são 
ações diferenciadas, 
pois são elaborados 
por especialistas em 
nutrição e educação, 
em parceria com as Se-
cretarias de Educação 
dos municípios.

Especialista
Atuando no segmen-

to de alimentação desde 
1982, a Nutriplus é uma 
das maiores empresas 
especializadas em ali-
mentação escolar da 
América Latina, e pro-
duz e serve cerca de 1,2 
milhões de refeições 
por dia em creches, 
escolas e entidades, 
por meio de suas filiais 
localizadas no Brasil, 
Chile, Uruguai e Peru.  

Sua equipe,  for-
mada por 250 nutri-
cionistas, garante a 
qualidade nutricional 
e higiênico-sanitária 
das refeições, inclu-
sive do atendimen-
to especializado aos 
alunosEspecialis com 
restrições alimentares. 
E o toque saboroso da 
refeição é dado pelo 
trabalho cuidadoso 
das merendeiras.

UniMAX oferece 
novo Vestibular

também é reconhecida 
com nota máxima (5) 
pelo MEC em corpo 
docente, infraestrutura 
e Projeto Pedagógico 
do Curso (PPC).

Entre os diferenciais 
da instituição, destaca-
-se também o HEV-Uni-
MAX (Hospital-Escola 
Veterinário), localizado 
no campus II e que foi 
desenvolvido exclusiva-
mente para o ensino de 
Medicina Veterinária, 
sendo o único da região 
com atendimento 24 horas 
para pequenos e grandes 
animais, incluindo a rea-
lização de cirurgias.

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

CONHEÇA OS CURSOS

HUMANAS
• Administração
• Ciências Contábeis
• Direito
• Educação Física 
Licenciatura
• Gastronomia
• Logística
• Marketing
• Pedagogia
• Psicologia
• Recursos Humanos

SAÚDE
• Biomedicina
• Educação Física Bacha-

relado
• Enfermagem
• Farmácia
• Fisioterapia
• Medicina
• Medicina Veterinária
• Nutrição

EXATAS
• Engenharia Civil
• Engenharia de Controle e 
Automação (Mecatrônica)
• Engenharia de Produção
• Arquitetura e 
Urbanismo 
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Uma das coisas 
que aprende-
mos no cine-
ma – princi-

palmente com Hollywood 
– é: nenhuma história 
tem um fim. Basta qual-
quer motivo para que um 
personagem morto há 
décadas volte sem maior 
cerimônia – Star Wars: 
A Ascensão Skywalker 
provou isso recentemen-
te – ou que uma trilogia 
finalizada renda mais um 
capítulo – Toy Story 4 
é um ótimo exemplo. A 
receita é simples: deu di-
nheiro? Pode dar de novo.

E o sucesso do primei-
ro Jumanji (2017), com 
seus mais de 950 milhões 
de dólares arrecadados em 
bilheteria – aliás, segun-
do, já que ele é uma conti-
nuação meio que indireta 
do clássico de 1995, com 
Robin Williams – fez com 
que todo o elenco princi-
pal retornasse para este 
Jumanji: Próxima Fase.

Até Nick Jonas volta, 
embora deslocado e mal 
aproveitado, e Awkwa-
fina, atriz em ascensão, 
aparece como um novo 
avatar do jogo. A ideia 
continua basicamente a 
mesma: os jovens entram 
no jogo, devem localizar 
a joia verde e colocá-la 
em seu lugar para que 
possam sair de lá. Claro, 
no caminho encontrarão 
aventuras, obstáculos, 
inimigos e morte.

A maior sacada do di-
retor Jake Kasdan é não se 

Jumanji 2 ganha carga 
emocional com veteranos
Danny Glover e Danny DeVito se unem ao elenco original

limitar a contar a mesma 
história novamente. Tudo 
bem que ele meio que 
faz isso, afinal, estamos 
assistindo de novo a um 
videogame em live-ac-
tion com quatro avatares 
– o leitor de mapa Jack 
Black, o forte Dwayne 
Johnson, a matadora de 
homens Karen Gillan 
e o zoologista Kevin 
Hart – interagindo numa 
realidade virtual hostil.

Só que dessa vez, 
Kasdan traz dois íco-
nes do cinema para essa 
brincadeira: Danny De-
Vito e Danny Glover. 
DeVito é Eddie, o avô de 
Spencer (Alex Wolff, de 
Hereditário). Glover é 
Milo, um amigo de longa 
data de Eddie. O único 
problema é que não se 
falam há anos, devido 
a um desentendimento.

Emoção
Com isso, Próxima 

Fase ganha em carga 
emocional com os dois 
velhinhos em cena – não 

espere um melodrama 
de Pedro Almodóvar ou 
Noah Baumbach. O dra-
ma do jovem adolescente 
tímido, que nunca namo-
rou e não tem amigos, dá 
espaço para as rusgas mal 
resolvidas entre Eddie 
e Milo – há muito a se 
falar sobre o valor das 
amizades, o ato de se 
desculpar e de aceitar a 
velhice – seus persona-
gens carregam consigo 
uma rabugice hilária.

Aliás, é graças a The 
Rock e Hart, que imitam 
os trejeitos dos “Dan-
nys”, que Próxima Fase é 
uma comédia que sabe rir 
de si mesmo. Hart falan-
do pausadamente – em 
alusão ao personagem de 
Glover, mas ao contrário 
de si próprio – é hilário. 
A avatar de Gillan pulan-
do, correndo, saltando e 
mostrando suas habili-
dades com certeza fará 
o fã de videogames da 
década de 90 se lembrar 
de quando pegava seu tão 
sonhado personagem e 

ficava pulando com ele a 
esmo nos cenários.

Bilheteria maior, efei-
tos melhores. Quando o 
filme parte para a ação de 
fato – e há pelo menos três 
sequências bastante agi-
tadas contra avestruzes, 
mandris e uma horda de 
mercenários – a computa-
ção gráfica se mostra bem 
melhor que a do filme an-
terior, os animais parecem 
reais e o fundo verde não 
fica tão perceptível.

Jumanji: Próxima 
Fase se assume tal qual 
uma fase de videogame: 
por mais que pareça uma 
decepção por sua previ-
sibilidade – e isso pode 
ser frustrante para alguns, 
assim como quando pas-
sávamos por uma fase 
super difícil no video-
game para a seguinte ser 
fácil demais – a proposta 
é eficiente por divertir e 
distrair por duas horas. 
Resta saber se haverá 
fôlego – leia-se bilheteria 
– para uma terceira parte. 
(Angelo Cordeiro)

Kevin Hart, Dwayne Johnson, Jack Black e Karen Gillan recebem reforços em Próxima Fase
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Horóscopo de 17/01 a 23/01
Por Alex Costa Guimarães

O foco é nos temas de trabalho, ariano, mas é importante 
saber com quem está lidando e qual a dinâmica de cada uma 
de suas relações. O céu da semana é intenso para você e não 
dá para esperar demais dos outros. Por isso, não pressione 
ninguém. Evite as discussões que podem surgir pelo sim-
ples fato de não concordar.

Dias de ansiedade e tensão, taurino. E será preciso ter uma 
boa válvula de escape para não explodir. Não dá muito para 
esperar que alguém resolva as coisas para você. Sua rotina 
também pode ficar meio caótica e talvez seja preciso mudar 
a agenda para se adaptar aos contratempos que podem sur-
gir. Paciencia é a palavra!

Dias intensos e cheios de imprevistos, geminiano. O céu 
da semana pode te trazer situações desafiadoras, levar al-
gumas coisas até o seu limite. É importante aproveitar cada 
acontecimento para repensar os rumos e prioridades. Evite 
as brigas priorizando o diálogo ou o silencio, quando for 

impossível conversar.

Suas relações ganham intensidade, canceriano. Especialmente amor e 
família pedem atenção. Mas não sofra, nem faça drama. É 
hora de assumir uma postura mais madura, encarar a reali-
dade e ter todas as conversas que precisa ter. Talvez venha 
algum conflito entre vida pessoal e trabalho. O que é mais 
importante pra você agora?

Será fundamental organizar melhor sua rotina, leonino. Caso contrário, você 
pode se estressar e sua saúde também pode sofrer com isso. 
As conversas tendem a ser mais carregadas de tensão. Tente 
ouvir mais e falar só o necessário, escolhendo muito bem as 
palavras. Repense seus hábitos, você precisa de mais saúde.

Cuidado com os gastos extra, virginiano. E evite fazer coisas coisa que pos-
sa ser imprudente, impulsiva ou arriscada. Você pode viver 
situações extremas, intensas, desafiadoras, e precisará usar sua 
criatividade para não se estressar demais. Cuidado com as bri-
gas em família. Não é hora de resolver assuntos não urgentes.

Emoções e nervos à flor da pele, libriano. Por isso, toda 
paciência e atenção! Dê tempo ao tempo, respeite seus 
limites e não ceda às pressões alheias. Mas também não é 
para pressionar nem cobrar nada de ninguém. Assuntos de 
família podem ser os mais estressantes nesse momento. 

Não sofra pelas incertezas da vida.

Um céu intenso, escorpiano. Muita coisa chega ao limite, muitas saem do 
controle. Isso é para que você repense, relaxe, aprenda a ter 
fé e deixar fluir. O céu do momento pede mais introspecção, 
reflexões, espiritualidade e meditação. Conversar com bons 
amigos pode ser uma ótima forma de colocar a cabeça no 
lugar.

Não adianta, sagitariano. 2020 é ano para colocar a vida em ordem e isso já 
começou. Aproveite a semana para cuidar das burocracias, organizar papeis 

e documentos, cuidar da vida financeira. Planeje mais, tendo 
metas mais claras, prioridades, sabendo onde deseja chegar. 
Não perca o foco.

Esse momento de vida é tão importante pra você, capricor-
niano. Não se desvie do que precisa de fato fazer. É hora de 
seguir firme e forte pelo caminho, sem deixar que a insegu-
rança ou outras opiniões abalem você. Foco da semana pode 
ser a carreira e é hora de se organizar melhor para não se 
sobrecarregar.

Não adianta querer resolver o futuro, aquariano, se você não 
consegue lidar com o presente. Antes de dar um grande pas-
so, tenha certeza de que o presente está de fato organizado. 
Mantenha-se alerta para ouvir cada proposta e estar atento a 
cada novidade. Olhe sempre para dentro antes de resolver.

Um período mais fluido e ótimo para cuidar de seu corpo e 
imagem, pisciano. Aproveite para repensar algumas coisas e 
descartar o que não faz mais sentido em sua vida. Foco nos 
novos projetos de trabalho, sempre escolhendo as compan-
hias e parcerias mais certas para você. Priorize suas próprias necessidades.
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Eu de Você, solo com texto inédito de Luiz Villaça, é atração no Teatro Iguatemi Campinas
Denise Fraga estrela novo espetáculo 

“Sou do tipo que vai ao mercado e volta com uma história: sempre me encantei pelo cotidiano”

Não há melhor 
espelho do que o 
outro. Sabemos 

quem somos a partir do 
que reverberamos. É́ ur-
gente ver o outro, olhar 
pelo olhar do outro, ser 
eu de você. O que seria 
de nós se pudéssemos 
ser eu de você e você de 
mim, deixando-nos am-
bos atravessar por nossas 
experiências? Esta é a 
temática do novo espetá-
culo de Denise Fraga, Eu 
de Você, que estreou em 
setembro no Theatro São 
Pedro, em Porto Alegre, e 
agora chega ao Teatro do 
Iguatemi Campinas. 

“Sou do tipo de pes-
soa que vai ao mercado 
e volta com uma história. 
Sempre me encantei pelo 
cotidiano, sempre me 
fascinaram as diversas 
formas de vida e a cria-
tividade de cada um para 
resolver nossos eternos 
problemas”, conta a atriz.

os músicos, os artistas. 
São eles que nos salvam 
da mediocridade, que 
embelezam nossos dias 
comuns, que dão voz à 
nossa angústia e palavras 
para o que nos fica na 

CACÁ BERNARDES

“O que nos difere? O 
que nos iguala? O que é 
capaz de tornar cada um 
de nós especial?”, ques-
tionar. “Também sou do 
tipo de pessoa que ama 
os escritores, os poetas, 

garganta”, ressalta. “Que 
seria de nós sem os poe-
tas? E o que seria deles 
sem a vida comum?”.

É dessa mistura que 
surge a ideia de Eu de 
Você. “Costumo dizer 
que a arte ajuda a gente a 
viver, que quem lê Dos-
toiévski e Fernando Pes-
soa, no mínimo, vai so-
frer mais bonito. Porque 
sofrerá com companhia, 
sofrerá com a cumplici-
dade dos poetas”, analisa 
Denise. “Entenderá que 
fazemos parte de algo 
maior, que pertencemos à 
roda da humanidade, seus 
dilemas eternos e sua fa-
tídica imperfeição”.

Humor
Apesar de tantas ques-

tões existenciais, sempre 
há espaço para rirmos. 
“Podemos, assim, rir de 
nós mesmos. Porque ri-
mos do que entendemos. 
Rimos quando conse-
guimos assistir a própria 

vida enquanto ela passa”, 
afirma a atriz. “Acredito 
no humor como uma 
arma poderosa para a am-
pliar nossa consciência e 
sabedoria. Acredito no 
Teatro como um ritual 
de reflexão. E acredito 
que há uma fronteira 
preciosa no ofício de 
representar, um fino fio 
entre o humor e o drama 
que é um terreno fértil de 
comunicação, meu lugar 
favorito. É aí que mais 
uma vez quero estar”.

Mesmo sozinha no 
palco, Denise Fraga está 
acompanhada de grandes 
artistas. “Luiz Villaça, 
premiado cineasta, rotei-
rista, criador e diretor de 
teatro de reconhecimento 
internacional, que tem 
nos tocado sempre com 
seu humor delicado, sua 
compreensão humana e 
sua inquietude, criando 
pequenas pérolas de nos-
sa cena no cinema e no 
teatro”, apresenta a atriz.

Também integram a 
equipe a diretora de arte 
Simone Mina; o roteiris-
ta e dramaturgo Rafael 
Gomes; a pesquisadora e 
pedagoga Kenia Dias; e a 
musicista e diretora musi-
cal Fernanda Maia. “Pes-
soas que admiro muito 
e que tenho a imensa 
honra de estar na compa-
nhia para este trabalho”, 
destaca Denise Fraga. 

“Nosso Eu de Você ̂ 
foi construído na sala de 
ensaio. Vivemos tempos 
estranhos que nos con-
vidam diariamente ao 
isolamento, ao medo do 
convívio e ao individu-
alismo. Uma espécie de 
epidemia que nos tem 
aprisionado atrás de nos-
sas telas geniais, que nos 
conectam e distanciam 
em alternância estrobos-

cópica num abismo de 
encantamento e retórica”, 
conta a atriz. “Um tempo 
que tem confundido e 
abalado a nossa esperan-
ça. Tenho a impressão de 
que cada dia nos distan-
ciamos mais da potência 
que poderíamos ser se 
estivéssemos realmente 
conectados e acredito que 
o Teatro ainda é capaz de 
promover este milagre”.

Assim é Eu de Você. 
“Contando histórias re-
ais, rompendo a fronteira 
entre palco e plateia, fato 
e ficção, pedaços de vida 
embalados pela arte, pre-
tendendo ampliar o nosso 
Teatro para uma real 
experiência de empatia”, 
convida Denise Fraga. O 
espetáculo conta com pa-
trocínio da BB Seguros, 
através da Lei Federal de 
Incentivo à Cultura.

Os ingressos custam 
R$ 80 (inteira) e R$ 40 
(meia) e podem ser ad-
quiridos na bilheteria 
do teatro, que funciona 
de segunda a sábado, 
das 10h às 22h, e no do-
mingo, das 12h às 20h. 
Pela internet, as vendas 
acontecem no www.in-
gressodigital.com.

Eu de Você, com 
Denise Fraga

Data: 31 de janeiro, 1º, 
2, 7, 8 e 9 de fevereiro
Horário: sextas e sába-
dos às 21h e domingo 
às 19h
Local: Teatro Iguatemi 
Endereço: Avenida 
Iguatemi, 777, Vila 
Brandina, Campinas
Telefone: (19) 3294-
3166 
Informações: www.
teatrogt.com.br
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EDINEIDE DO CARMO 
FERREIRA  - 21/01

BRUNA ARIANE DE 
OLIVEIRA - 24/01

RITA DE CASSIA 
ALVES GATTI - 13/01

ELITON CARVALHO 
DA SILVA - 12/01

EVANDRO FREITAS 
GONÇALVES - 15/01

ANIVERSARIANTES DO MÊS - Janeiro
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A Congesa irá realizar a primeira edição do Canteiro 
Solidário. O evento marca o encerramento do plantão 
de vendas do empreendimento LIFE e consistirá 
em um dia de atividades de lazer, recreação e 
gastronomia, além de um bazar neficente reunindo 
artigos de moda, acessórios, decoração, utilidades 
e artesanato

Dando início às comemorações pelo aniversário de 40 anos 
o Iguatemi Campinas recebe versão inédita e exclusiva da 
mostra que conta os 30 anos de história na música da dupla . 
Evento gratuito poderá ser visitado de 16 de janeiro a 16 
de fevereiro no espaço de eventos no terceiro piso do 
shopping.Depois de toda a euforia dos fãs vivenciarem a 
turnê comemorativa dos 30 anos de história na música da 
dupla Sandy & Junior, mais uma boa nova para o público 
dos ídolos: o Iguatemi Campinas recebe com exclusivi-
dade a exposição inédita “Sandy & Junior Experience”. A 
exposição apresenta um raro, original e completo acervo 
de figurinos icônicos, prêmios, instrumentos musicais, 
fotos, discos, cartas de fãs e itens de valor afetivo. A 
curadoria foi feita pelos arquitetos Marcelo Dias e Michel 
Lebedka, diretores criativos e curadores que ao lado 
de Noely Lima selecionaram os itens mais importantes 
e valiosos que os representam e marcaram essas três 
décadas de carreira, complementado com peças da turnê 
“Nossa História”, realizada em 2019 por capitais do Brasil, 
Nova Iorque e Lisboa.

Sábado foi dia de Festa na Praça Votura, em 
comemoração ao 60 anos do Bairro Pau Preto, evento 
idealizado pelo vereador Alexandre Peres, e aprovado 
pela Câmara Municipal e pela Prefeitura de Indaiatuba

ADRIANA

RICARDO

BRUNA

MARCOS

EDUARDO

AMANDA WELLER

AMANDA

ROBERTO

ANDRESSA

DESTAQUES DO MÊS - Janeiro

EQUIPE OPERACIONAL

LIMPEZA

EQUIPE OPERACIONAL PORTARIA

A reunião Conjuta foi realizada na Casa da Amizade,  com a palestra “As abelhas, o mel e as suas propriedades” 
feita pelo Professor  Estanislau, Apicultor e melicultor e sua esposa Vera também apicultura e melicultora, do 
Apiário Canto do Rio

No último dia 10 aconteceu na Câmara Municipal de 
Indaiatuba, a cerimônia de entrega de homenagens 
aos moradores do Bairro Pau Preto de Indaiatuba, que 
comemora este ano 60 anos de criação do bairro 

Carol Silva, João Vitor, Willian e Pietro no Museu de 
Cera do Rio de Janeiro
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Promoção quinta-feira no Grenelle Gastro Pub! A partir das 
18h você pode se deliciar com esse Smash Burger + fritas e 
maionese da casa por apenas R$22. O smash é servido no 
pão de brioche com maionese, mussarela, alface, tomate e 
cebola roxa! Marca a família e os amigos e vá na Avenida 
Conceição, 250. **Válido apenas para consumo na casa

Roberto, Lauro e Alex saboreando a maravilhosa costela 
super macia do Kostela do Japonês 

Domingos, Vagner, Daniela, Freire, Heitor e Ian no 
Restaurante Kostela do Japonês essa semana

Clínica Bicho Amigo

Lurdinha com a linda Lalinha em consulta na Clínica Bicho 
Amigo

A Nova Loja

Você não pode deixar de conhecer a coleção Peônia da A 
Nova Loja que está fazendo o maior sucesso. Padronagens 
diferenciadas, com muita pedraria e brilho, uma coleção de 
muito glamour com modelos deslumbrantes que encanta 
todas as noivas, venda e aluguel. Dê um pulinho na loja e 
confira de perto! R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: 
(19) 3875-1760 - Site: www.anovaloja.com.br

Casamento de Ana Carolina Rodrigues. É a A Nova Loja 
homenageando sua cliente. 

Adelaide Decorações

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

Grenelle Gastropub

A Duas Rodas já voltou de férias e de cara nova. Vá fazer 
uma visita e conferir as últimas novidades em bicicletas 
e acessórios. Avenida Presidente Kennedy,624 - Cidade 
Nova. Fone: (19) 99731-0269

Duas Rodas
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Coluna do Chef – Simetria Restaurante

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

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

Chachá, no comando do Simetria Restaurante, é formado em 
Gastronomia pela Universidade de São Francisco e passou alguns 
meses atuando no Regis et Jacques Marcon Restaurant, na França, 
que possui três estrelas de acordo com o Guia Michelin. Ao retor-
nar ao Brasil, Chachá dedicou a sua carreira ao grupo Royal Palm 
Hotels & Resorts, onde atua desde 2007. Ele passou pelas cozinhas 
do Royal Palm Plaza, do Royal Palm Residence, do Royal Palm 
Tower Carlos Gomes e atuava como sub-chef no Royal Palm Hall.

ANDRÉ CHACHÁ

Edson da DICASA Móveis com a cliente 
Dona Maria, satisfacao em atendê-la

Natacha Ochsendorf (Gerente da Difratelli Móveis Planejados) 
e Rita Azevedo( Proprietária da Loja)

A linda Lara da proprietária Jaqueline no 
banho e tosa da Clínica Bicos & Focinhos

Os amigos Rodrigo, Vitor, Marcelo e Adilson saboreando o 
fantástico almoço do Restaurante Jirau

O simpático André almoçando no Cintra Restaurante

Sarah da Ibirá recebendo bolo da 
madre

Eduardo e André saboreando as delicias do Greelle Gastro Pub

Bruno e Emanuele almoçando essa semana no Restaurante Jirau

xxx

Arancini Al Mare 
Amigos,
Hoje trago uma versão “chique” de um petisco que todo mundo adora: o 

bolinho de arroz. A versão que trago para vocês se chama Arancini e é original do 
sul da Itália, mais especificamente da ilha de Sicília. Feito com a sobra do risoto de 
frutos do mar, o Arancini é empanado e frito. A simplicidade do prato é tamanha 
que não tem como dar errado e é sucesso na certa!

Para nossa receita vamos usar os seguintes ingredientes:
• Risoto de frutos do mar
• Ovo
• Farinha de trigo
• Farinha panko ou farinha de rosca
• Óleo para fritar

Modele o Risoto frio mesmo em bolinhas (eu particularmente prefiro boli-
nhas pequenas, tamanho coquetel, no estilo petisco de bar). Faça o empanamen-
to com a farinha de trigo, ovo e farinha panko, esquente o óleo e frite por imersão.

Agora você vai conhecer a receita do Risoto usado no Arancini al Mare:

• 250g arroz para risoto
• 75g de manteiga
• 50g de cebola picada    
• Vinho branco seco 
• Sal a gosto          
• 1,5 litro de caldo de legumes ou de peixe quente
• 50g de lula cozida
• 50g de polvo cozido
• 50g de mexilhão 
• 100g de camarão
• 50g de tomate sem pele picado 
• Manjericão para finalizar              

Modo de preparo:
Em uma panela, derreta um pouco de manteiga e “sue” a cebola. Em segui-

da, refogue o arroz. Acrescente o vinho e não mexa até que seque todo o caldo. 
Acrescente o caldo quente aos poucos e mexa delicadamente, sempre que secar 
o caldo acrescente mais um pouco. Coloque o tomate e os frutos do mar. Para 
finalizar, acrescente e manteiga em cubos e acerte o sal.

Depois de saborear o risoto, guarde o que sobrou para usar na receita do 
Arancini al Mare e bom apetite! 

xxxx

A Consultoria Factor Humano participou da 7 Sipat da Empresa 
Eldor do Brasil com a palestra Depressao e suas Ramificacoes 
com Joice Teixeira
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Nossa cliente Angélica Mariano Terapeuta capilar, participou 
do Primeiro fim de semana Sistêmico, que aconteceu nos 
dias 11 e 12 no Lá Palma Hotel, foram dois dias de Terapia 
capilar, massagens , Constelação familiar e muito mais. Na 
foto Vanessa, Valéria Zogbi, Amália Graciela com Angélica. 
Parabéns e Sucesso meninas.

No dia 08/01 a Marcia Paccor Decorações inaugurou sua 
nova sede em grande estilo e comemorando 10 anos de 
empresa. Estiveram presentes muitos clientes, parceiros e 
amigos dentre eles a Rosinha e Marilsa que foram prestigiar 
essa grande inauguração. Parabéns Marcia

O Prefeito Nilson Gaspar e sua esposa a Primeira Dama 
Tânia Castanho, foram prestigiar a Festa da Padroeira 
Nossa Senhora da Candelária que começou dia 11/01 e 
acontecerá todos os fins de semana até dia 09/02. Vale a 
pena prestigiar, a festa esta maravilhosa

A Casa Cleidoka está com novidades para 2020, pra você 
que já conhece e que não conhece também , a Casa 
Cleidoka está com atendimento personalizado , você 
agenda um horário só seu e a Cleidoka vai até você com 
os looks mais lindos. Então anota aí 19 99271-0380 agende 
seu horário, ou acesse o Instagram @casa_cleidoka e faça 
seu pedido, entrega em Indaiatuba e Região

João Ribeiro participou do programa Expressão no Ar, 
comentou marcando 03 amigos e compartilhando a live. E 
foi o ganhador da Pizza da Pizzaria Torrelaguna. Parabéns 
João,  participe você também, todas as segundas-feiras 
as 20:00hs

Luiz , Eduarda e Flávio da loja Ouro e Prata , que fica na 
Rua XV de novembro, 514, Centro, receberam um carinho 
do Mais Expressão, um delicioso Bolo da Madre.

A Equipe do Banco Sicredi que fica na Rua Candelária, 
937, Centro, recebeu um carinho do Mais Expressão um 
delicioso Bolo da Madre Na Farma3 você encontra  a linha completa de suplemento 

da Integralmédica e Probiótica. A Farma3 fica na Av. 
Visconde de Indaiatuba, 510.
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negócios & classificados
Nº 880

TAMENTO ENTREGUE COM PLANEJA-
DOSE BOX SEGUNDA QUINZENA DE JA-
NEIRO)

AP04658 - RESIDENCIAL VICTORIA - AU. 
85,62 m² - 03 dormitórios (01 suíte), 
sala, cozinha, lavanderia, sendo cozinha, 
banheiro e dormitórios com armários, 
área de lazer com piscina, churrasquei-
ra, salão de festas, playground e quadra 
poliesportiva. R$ 1.400,00 + Cond. + 
IPTU.

AP04613 - VILA SFEIR - AU 80,40m² - 03 
dormitórios (sendo 01 suíte), WC so-
cial, sala ampla dois ambientes, varanda 
gourmet aberta (sem a churrasqueira), 
cozinha, lavanderia, garagem para 02 
carros cobertos. OBS.: Preparação para 
ar condicionado na sala e nos dormitó-
rios. ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: 
Salão de Festas. R$ 1.600,00 + cond. + 
IPTU.

CA08502 - CHÁCARAS AREAL- AT. 250 
m² AC. 190 m² - casa térrea com 3 dor-
mitórios (1 suíte com closet e hidro), 
WC social, mezanino, sala para 2 am-
bientes com pé direito alto, cozinha 
com armários e mesa de apoio em pe-
dra, lavanderia planejada, quintal com 
churrasqueira, casa de boneca e lindo 
paisagismo e garagem para até 3 autos 
coberta com armário. R$ 2.500,00 + 
IPTU

CA08604 - PARQUE DAS NAÇÕES - AT. 
200 m² AC.100 m² - 2 dormitórios sen-
do (1 suíte), sala, cozinha, wc social, la-
vanderia e garagem para 2 autos cober-
ta. R$ 1.100,00 (incluso IPTU)

CA08610 - JARDIM REGINA - AT.250 m² 
AC.130 m² - 02 dormitórios (1 suíte), 
02 salas, cozinha, wc social, lavanderia, 
churrasqueira e garagem para dois au-
tos. R$1.600,00 incluso IPTU.

LOCAÇÃO

SL00966 - Sala comercial, AU. 60 m² 
com piso laminado, divisória, balcão, 
pia , wc social. R$ 920,00 + IPTU

AP04642 - VARANDAS DO BOSQUE 
- AU. 78,76 m² - 02 dormitórios, WC 
social, sala para 2 ambientes, cozinha 
planejada, lavanderia, varanda, gara-
gem para 01 auto descoberta. **Apar-
tamento com piso em porcelanato**. 
R$ 1250,00 + COND + IPTU.

AP04660 - AU 65m² - BELÍSSIMO APAR-
TAMENTO RECÉM ENTREGUE COM 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO E INFRA-
ESTRUTURA DE LAZER E SEGURANÇA 
- RESERVA VISTA VERDE - 03 dormitó-
rios (sendo 01 suíte com armários), 
WC social, sala 02 Ambientes (estar e 
jantar), cozinha planejada, lavanderia 
e garagem p/ 02 autos descoberta - R$ 
1.500,00 + condomínio + IPTU. (APAR-

CA08627 - Jardim Residencial Viena - AT. 293 m² - AC. 203 m² - 03 Suítes 
com Sacadas sendo 01 com closet, sala 02 Ambientes, Cozinha planejada com 
armários, Lavanderia Fechada com Armários, Área Gourmet com armários, 
Piscina, Acesso Lateral, Paisagismo, 04 vagas sendo 02 cobertas. Excelente 
Acabamento - Infra estrutura para Água quente, Infra estrutura para Ar Con-
dicionado, Porcelanato, Armários na Cozinha, Lavanderia e Área Gourmet. 
Portaria com Segurança presencial 24 hs e Área de Lazer com piscina adulto e 
Infantil, Academia, Salão de Festas, Área Gourmet, Campo de futebol e play-
ground. R$ 920.000,00

AP04642 - VARANDAS DO BOSQUE - AU. 78,76 m² - 02 dormitórios, WC social, 
sala para 2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia, varanda, garagem para 
01 auto descoberta. **Apartamento com piso em porcelanato**. R$ 1250,00 + 
COND + IPTU

CA08505 - MORUMBI - AT. 125 m² AC. 147 m² - sobrado com 3 dormitórios (1 suíte, 
sendo 2 com varanda), wc social, sala ampla, escritório, lavabo, copa, cozinha, lavan-
deria e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. Casa nova com porcelanato e portão 
eletrônico. R$ 1.800,00 + IPTU

CA08610 - JARDIM REGINA - AT.250m² AC.130m² - 02 dormitórios (1 suíte), 
02 salas, cozinha, wc social, lavanderia, churrasqueira e garagem para dois 
autos. R$1.600,00 incluso IPTU.

CA08030 - JARDIM RESIDENCIAL DONA LUCILLA -  INDAIATUBA AT.300m² 
AC.280m² Sobrado, tendo no andar superior, 03 suítes 01 com closet WC prerara-
do para Hidro e Varanda,  No terreo, Ampla Sala com pe direiro Alto, Cozinha con-
jugada, área de luz, Lavabo, 01 suíte, Escritório, área gourmet com churrasqueira 
piscina, Lavanderia e WC externo, piso em porcelanato, 04 cagas de garagem sen-
do 02 cobertas, jardim, Ar condicionado nas suites e na sala, condomínio com área 
de lazer completa, portaria 24 horas, R$ 1.200.000,00

CA08615 - ALTO DE ITAICI - AT. 352 m² AC.193 m² - 03 suítes, sala e cozinha 
em conceito aberto, escritório, 02 vagas de garagem, churrasqueira, piscina, 
cozinha com cooktop, coifa, forno elétrico e armários, moveis planejados no 
quarto principal, condomínio com mini campo, quadra poliesportiva, quadra 
de tênis, piscina e salão de festas. R$ 855.000,00.



B2 Imóveis

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

AR CONDICIONADO, 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 ARMÁRIOS EMBUTIDOS, QUINTAL 

AMPLO, AREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA, 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

CIDADE NOVA I – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZI-

NHA, WC , QUINTAL, 
EDÍCULA, GARAGEM

AREA DO TERRENO 450M°
R$ 1.250.000,00

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

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

R$ 1.500.000,00

CIDADE NOVA I – CASA /COMERCIAL 
– CA03186 RECEPÇÃO, 03 SALAS, 01 

WC, COZINHA, 04 VAGAS DE GARAGEM, 
EDÍCULA E QUINTAL.

R$ 1.500.000,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 SUITES, 10 
BANHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR AMPLA, COZINHA, LAVANDE-

RIA, ÁREA GOURMET, JACUZZI, ACADE-
MIA, SALÃO DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, 

ESCRITÓRIO, E DOIS HOME THEATER. 
PISCINA COM DUAS CASCATAS, PEIXES 

ORNAMENTAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AMBIENTES CLIMA-

TIZADOS E COM SOM.
R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 02 
SALAS, COZINHA, 03 WC, LAVANDERIA, 
AREA GOURMET COM CHURRASQUEI-

RA.
R$ 750.000,00 ( ACEITA PERMUTA ) 

LOCAÇÃO R$ 3.500,00 + R$ 105,00 DE 
IPTU

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 650.000,00

VENDA TERRENOS 

LANÇAMENTO – TERRENOS EM INDAIA-
TUBA TERRENOS DE 150M² COM ENTRA-
DA DE R$ 14.000,00 E SALDO EM ATÉ 144 

PARCELAS

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LOTES

R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

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. SEGURANÇA E POR-
TEIRO 24 HORAS, INFRAESTRUTURA  
COMPLETA COM PISCINA , QUADRA, 

PLAYGROUND, SALÃO DE FESTAS,ACA-
DEMIA. R$ 180.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇAMENTOS 
TERRENOS EVIDÊNCIAS  
333,95 M²  R$ 200.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

LANÇAMENTO – TE1111 – DIN - DISTRITO 
EMPRESARIAL TERRENOS A PARTIR 

DE 488,87 M² VALORES A PARTIR DE R$ 
215.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACOPOS 
TR 000009 TERRENO 999 M²

R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-TR00778
TERRENO 999 M²

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

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 00754
TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA ÁREA TOTAL 674,45M°

R$ 2.023.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², ESCRITORIO 

E WC. R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA CONS-

TRUÍDA R$ 2.000.000,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03158
SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA PISO 

SUPERIOR, 02 SUITES, SALA, COZI-
NHA,AREA DE SERVIÇO, WC. CASA PISO 
INFERIOR : 02 SUITES, SALA, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,WC,02 VAGAS DE 
GARAGEM. ÁGUA E LUZ INDIVIDUAL. 

CASA PROXIMO AO PARQUE ECOLOGI-
CO ACEITA PERMUTA POR TERRENO.

R$ 450.000,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA 02 AMBIENTES, COZINHAPLANE-
JADA, QUINTAL, GARAGEM PARA 02 

CARROS. DORMITÓRIOS, COZINHA, E 
BANHEIRO PLANEJADOS.

R$ 450.000,00

JARDIM MORADA DO SOL – CA03177
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC 
, QUINTAL. R$ 450.000,00  ( ACEITA PER-

MUTA IMÓVEL DE MENOR VALOR )

VILA MERCEDES – CA03189
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, COZI-
NHA, WC, EDÍCULA COM 01 QUARTO,
01 WC, CHURRASQUEIRA, QUINTAL, 

GARAGEM PARA 04 CARROS.
AREA DO TERRENO 360M².

R$ 450.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 03 BA-
NHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR, COPA, COZINHA, CHURRAS-

QUEIRA, FOGÃO Á LENHA, LAVANDERIA, 
GARAGEM PARA 05 CARROS, POMAR, 

JARDIM. NÃO TEM PISCINA.
R$ 477.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 00094
03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, AM-

PLA SALA, LAVABO, COZINHA, BANHEI-
RO, GARAGEM PARA 02 CARROS, ÁREA 

DE SERVIÇO.
R$ 540.000,00

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

SALA, 02 COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO,  
03 WC, 04 VAGAS

R$ 550.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 

CASA COM 02 DORMITÓRIOS, 01 AMPLA 
SUITE COM BANHEIRA, COPA, COZINHA, 

AMPLA SALA, BANHEIRO SOCIAL E 
QUINTAL. GARAGEM PARA 02 CARROS-

COBERTOS E 02 DESCOBERTOS.
R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDOMÍNIO 
COM: SALA, LAVABO, COZINHA, LA-
VANDERIA, 03 DORMITÓRIOS SENDO 

01 SUITE, CHURRASQUEIRA COM MAIS 
01 QUARTO E 01 BANHEIRO, GARAGEM 
COBERTA PARA 02 CARROS E 02 VAGAS 

DESCOBERTAS.
R$ 600.000,00

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 DORMI-
TÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, AREA DE 
SERVIÇO. GARAGEM. AREA DO SALÃO 

90M². R$ 600.000,00  

JARDIM BELA VISTA – CA03165
04 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

TODOS COM ARMÁRIOS E SACADA, 02 
SALAS, COZINHA PLANEJADA, COM 

FORNO E FOGÃO, 04 WC, LAVANDERIA, 
EDÍCULA COM 01 QUARTO, COZINHA E 
WC, AREA GOURMET COM CHURRAS-

QUEIRA.
R$ 650.000,00  ( ACEITA PERMUTA EM 

TERRENO NO PARQUE REAL OU IMÓVEL 
DE MENOR VALOR )

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER PRE-
PARADA PARA AR CONDICIONADO E 

COM BANHEIRA , OUTRA  MENOR COM 
VARANDA), SALA DE TV COM LAREIRA 
ELETRICA , COZINHA PLANEJADA EM 
AMBIENTE INTEGRADO COM SALA DE 

JANTAR, INCLUI FORNO ELETRICO  
EMBUTIDO, 02 LAVABOS, LAVANDERIA, 
AREA DE CHURRASCO,QUINTAL, DEPO-
SITO ( QUE PODE SER  ESCRITORIO  OU 
ATELIÊ ), GARAGEM PARA 05 CARROS. 
300M² DE TERRENO 180 M² DE CONS-

TRUÇÃO. R$ 665.000,00

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

R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 

AMBIENTES, COZINHA, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, FORNO DE PEZZA, 
AREA GOURMET, EDICULA ABERTA, 04 

WC, 04 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 680.000,00

JARDIM TROPICAL – CA0004- CASA + 
SALÃO COMERCIAL + KITNET 

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 02 
SALAS, COZINHA, DESPENSA, AREA DE 

SERVIÇO,
GARAGEM PARA 02 CARROS. SALÃO DE 

90M² NO PISO SUPERIOR.
KITNET COM 01 DORMITÓRIO,SALA, 

COZINHA,  ESTRUTURA PARA PISCINA.
R$ 900.000,00 – ( ACEITA  PERMUTA ATÉ 

50% DO VALOR)

CASA COND. PORTAL DE ITAICI – 
CC00097  03 DORMITÓRIOS SENDO 02 

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

COM PISCINA.
R$ 980.000,00

CIDADE NOVA – CA03169
03 DORMITÓTIOS,SALA, COPA, CO-
ZINHA, 02 WC,QUINTAL, EDÍCULA, 

GARAGEM.
AREA DO TERRENO 420M²

R$ 980.000,00

 
JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –CA03146

 CASA 02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA, 

QUINTAL, E 01 VAGA DE GARAGEM 
COBERTA. ACEITA FINANCIAMENTO. 
DOCUMENTAÇÃO OK. R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, SALA. 

GARAGEM PARA 02 CARROS
R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI – CA03149
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

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

COZINHA, GARAGEM PARA 02 CAR-
ROS. ACEITA PERMUTA  NA CIDADE DE 

INDAIATUBA. R$ 265.000,00

OPORTUNIDADE 
JARDIM SANTA RITA – CA03187

SOBRADO COM 216 M² DE AREA CONS-
TRUIDA. 03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 
SUITES, SALA DE ESTAR E JANTAR, 
COZINHA, LAVANDERIA,  CHURRAS-

QUEIRA, GARAGEM PARA 02 CARROS, 
COM AMPLA AREA DE JARDIM .

R$ 279.000,00

MORADA DO SOL – CA03160
 04 DORMITÓRIOS,SALA, COZINHA, 02 

WC. R$ 280.000,00

JARDIM ELDORADO – CA03157
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA , 02 
WC, GARAGEM PARA 02 CARROS, EDÍ-

CULA NOS FUNDOS ( SEMI MOBILIADA).
R$ 280.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 

SALA AMPLA, COZINHA TIPO AMERI-
CANA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 

GARAGEM COBERTA
R$ 285.000,00

JARDIM ADRIANA – CA03185
02 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 02 
BANHEIROS, 02 VAGAS PARA CARRO.

R$ 290.000,00 ( ACEITA PERMUTA, ACEI-
TA CARRO NO VALOR DE R$ 30.000,00 )

VILA ALMEIDA – CA03191
02 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM
PARA 02 CARROS.

R$ 300.000,00

JARDIM ITAMARACA – CA2891
03 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, 02 
WC, AREA DE SERVIÇO, QUARTO DE 

DESPEJO, GARAGEM PARA 02 CARROS.
R$ 320.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – CC 00074
 02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET, ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA R$ 340.000,000

JARDIM COLONIAL – CA0000
02 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, 02 WC, 03 VAGAS DE 
GARAGEM CHURRASQUEIRA. ( ACEITA 

PERMUTA EM APARTAMENTO ) 
R$ 360.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, COZINHA AMERICANA, 02 WC, 

LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, GARA-
GEM 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 PLANEJADA, SALA 

DE JANTAR, SALA DE ESTAR AMPLA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, CHUR-
RASQUEIRA, CERCA ELETRICA, AQUE-

CEDOR SOLAR, GARAGEM
R$ 350.000,00

COND.PARQUE REAL – CC 00053
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA, COZINHA, WC, CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL -CA03111
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, 

SALA, COZINHA, WC, ÁREA GOURMET. 
2 VAGAS

R$ 435.000,00 

SOLAR DOS ITAMARACAS – CA03163
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA,02 
WC, EDÍCULA ABERTA, GARAGEM E 
QUINTAL. AREA DO TERRENO 318M² 

AREA CONSTRUIDA 180M².
R$ 435.000,00

JARDIM PEDROSO – CASA DA FRENTE, 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
GARAGEM. CASA DE FUNDOS, 01 DOR-

MITÓRIO, SALA, COZINHA, QUINTAL.
TERRENO 352M²

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PRÓXIMO 
AO HAOC.

R$ 430.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE REAL 
– CC00099  03 DORMITÓRIOS SENDO 1 
SUITE, COZINHA, ÁREA GOURMET, GA-

RAGEM COBERTA, AR CONDICIONADO E 
ENERGIA SOLAR. R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – CC00098
 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, COZI-

NHA, GARAGEM. R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 

02 SALA, COZINHA, COPA,  ÁREA DE 
SERVIÇO,  03 WC, 05 VAGAS, PISCINA, 

CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM.
R$ 165.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – AP00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 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, COZINHA, 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 (CONDOMI-

NIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA E BA-

NHEIRO (MOBILIADA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

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

GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 PLANE-
JADO, SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,01 VAGA COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 50,00 (IPTU)

CECAP – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 

01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 200.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 

COZINHA, AREA DE SERVIÇO SEPARADA 
DA COZINHA, 01 WC, E UMA VAGA DE 

GARAGEM. 
R$ 210.000,00

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

ÁREA DE SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000 

CENTRO – AP00951
01 DORMITÓRIO, SACADA, SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM.
TODOS OS COMODOS COM ARMÁRIOS 

PLANEJADOS.
R$ 240.000,00 

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – AP00946
APARTAMENTO TODO PLANEJADO  , 02 

DORMITORIOS, SALA 02 AMBIENTES,CO-
ZINHA, AREA DE SERVIÇO,WC GARA-
GEM  APARTAMETO TERREO. IDEAL 

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

R$ 250.000,00

JARDIM ALICE – AP00952
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM COBERTA.
R$ 250.000,00

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

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

 R$ 200,00 (CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, 

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO WC,01 
VAGA R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 00867
02 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIENTES, 

COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO WC,01 
VAGA GARAGEM. R$ 290.000,000

CIDADE NOVA – AP00957
03 DORMITÓRIOS COM ARMÁRIOS PLA-

NEJADOS, SENDO 01 SUITE, SALA
AMPLA, COZINHA PLANEJADA, AREA 
DE SERVIÇO, O1 VAGA DE GARAGEM 

DE 155M².
APENAS 02 APARTAMENTOS POR 

ANDAR.
R$ 320.000,00 + CONDOMÍNIO DE R$ 

1.000,00
( ACEITA CARRO COMO PARTE DE 

PAGAMENTO )

VENDA CASAS 

TREVO DE CAPIVARI – CA0002
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA,02 WC, 

AREA DE LAZER.
AREA DO TERRENO 250M²

R$ 110.000,00

BAIRRO CAMINHO DA LUZ – CA03162
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC, 
GARAGEM, QUINTAL, AREA DE SRVIÇO.

R$ 140.000,00

ITANHAÉM – CA0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
CHURRASQUEIRA , GARAGEM PARA 02 

CARROS.
R$ 160.000,00

CARDEAL – CA0001
CASA NOVA COM 03 DORMITÓRIOS, 

SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, 02 
WC, GARAGEM PARA 02 CARROS.  

R$ 240.000,00 - ( ACEITA PERMUTA POR 
IMÓVEL DE MENOR VALOR EM

 INDAIATUBA )

JARDIM ELDORADO – CA0003
02 DORMiTÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, 02 WC.
 GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 250.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES

 
ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 

COMERCIAIS NO DISTRITO
SALAS DE  29,43 M² ATÉ 368,26 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 2.000,00

CENTRO – SA0001
SALA COMERCIAL COM 40M°

R$ 800,00 + IPTU R$55,00

JARDIM CALIFORNIA – SL00376
SALÃO DE 50M², COM 02 WC.

R$ 900,00

CIDADE NOVA – SA00009
SALA COMERCIAL DE 30M², 01WC.

R$ 1.100,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

CENTRO – SL00358
EXCELENTE SALÃO COMERCIAL COM 04 

SALAS.R$ 1.800,00

CAMPO BONITO – SL00363
SALÃO COMERCIAL COM 147M² , 02 
BANHEIROS, MEZANINO DE 45M².

PORTA AUTOMÁTICA E LUZ DE LED.
R$ 1.800,00 + IPTU R$ 140,00

 BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 04 

BANHEIROS R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, COZINHA, 
ESCRITÓRIO E VAGA PARA 10 CARROS
R$ 6.000,00 + R$ 240,00 (CONDOMINIO)

DISTRITO INDUSTRIAL-  VITÓRIA MAR-
TINI

GALPÃO COM MEZANINO, REFEITÓRIO, 
COZINHA, ESCRITÓRIOS, WC, AREA 

FABRIL 368M².
R$ 6.200,00

LOCAÇÕES CASAS

MORADA DO SOL – CA03188
01 DORMITÓRIO, COZINHA, WC, GARA-

GEM, CASA DE FUNDO.
R$ 570,00 ( INCLUSO IPTU)

JARDIM PAULISTA – CA0000
01 DORMITORIO, SALA, COZINHA, WC, 
GARAGEM. R$ 750,00 ( IPTU INCLUSO )

JARDIM MORADA DO SOL – CA03183
PISO SUPERIOR - 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 
SEM GARAGEM. R$ 750,00 ( IPTU IN-

CLUSO )

JARDIM SÃO FRANCISCO – CA3190
01 DORMITÓRIO AMPLO, SALA, COZI-
NHA,WC, QUINTAL AMPLO, GARAGEM 

DESCOBERTA PARA 06 CARROS.
R$ 800,00 + IPTU

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM SALA, 

COZINHA, 01 SUITE, LAVANDERIA E 01 
VAGA. INCLUSO ÁGUA E IPTU

R$ 850,00

JARDIM MORADA DO SOL – CA02437
02 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, WC ,AREA DE SERVIÇO, 
VAGA PARA 02 CARROS.

R$ 1.000,00 + IPTU R$ 70,00

VILA ALMEIDA – CA03191
02 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM
PARA 02 CARROS.

R$ 1.300,00

VILA COSTA E SILVA – CA03182
03 DORMITORIOS, SENDO UMA SUITE, 
SALA, COPA, COZINHA, 02 WC, 03 VA-
GAS DE GARAGEM. TERRENO 250M².

R$ 1.500,00 ( IPTU INCLUSO )

BELA VISTA – CC00103
03 DORMITORIOS.SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, 02 WC, 02 VAGAS DE 
GARAGEM, LAZER COMPLETO.

R$ 1.800,00 + COND. R$ 388,00 + IPTU 
R$ 111,70

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 

AMBIENTES,COZINHA, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, FORNO DE PIZZA, 

AREA GOURMET, EDÍCULA ABERTA,  04 
WC,04 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.500,00 ( INCLUSO IPTU)

CONDOMÍNIO MONTREAL – CC0000
03 SUITES,  SALA 02 AMBIENTES, COZI-
NHA PLANEJADA, WC SOCIAL, AREA DE 

SERVIÇO, 02 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.800,00 + COND. R$ 168,00 + IPTU 

R$ 113,00

JARDIM PAU PRETO – CA0000
SOBRADO COM 04 DORMITÓRIOS, 

SENDO 03 SUITES,02 SALAS, COZINHA 
PLANEJADA, 02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.800,00 + IPTU 

CIDADE NOVA I – CASA / COMERCIAL 
– CA03186 RECEPÇÃO, 03 SALAS, 01 

WC, COZINHA, 04 VAGAS DE GARAGEM, 
EDÍCULA E QUINTAL.

R$ 2.800,00 + IPTU R$ 160,00

VILA NOVA – CA03088
CASA PARA FINALIDADE COMERCIAL, 
COM 05 QUARTOS, 04 BANHEIROS, 03 

SUITES, SALA, COZINHA, AREA DE SER-
VIÇO, GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 4.500,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 SUITES, 10 
BANHEIROS, SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR AMPLA, COZINHA, LAVANDE-

RIA, ÁREA GOURMET, JACUZZI, ACADE-
MIA, SALÃO DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, 

ESCRITÓRIO, E DOIS HOME THEATER. 
PISCINA COM DUAS CASCATAS, PEIXES 

ORNAMENTAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AMBIENTES CLIMA-

TIZADOS E COM SOM.
R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, BA-
NHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 VAGA.

R$ 900,00 + 240,00  CONDOMINIO + IPTU 
R$ 54,00

PARQUE SÃO LOURENÇO- AP00959
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM, AREA DE 
LAZER COMPLETA, PORTARIA 24 

HORAS.
R$ 900,00 + CONDOMINIO R$ 280,00 + 

IPTU R$ 60,00

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

ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.000,00 + R$ 420,00 (CONDOMINIO) + 

R$ 122,00 (IPTU).

CECAP – AP00953
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA DE 
GARAGEM.R$ 1000,00 ( INCLUSO COND. 

E IPTU).

JARDIM SANTIAGO – AP00955
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, 02 WC, COZINHA, AREA DE SER-
VIÇO,AREA GOURMET, COM  CHURRAS-

QUEIRA, GARAGEM PAR 02 CARROS.
R$ 1.100,00 + COND. R$ 348,00 + IPTU 

R$ 106, 53.

SEVILHA/BELVEDERE – AP00960
APARTAMENTO NOVO, PRIMEIRA LOCA-

ÇÃO COM 03 DORMITÓRIOIS,
SENDO 01 SUITE, 02 DORMITÓRIOS COM 

MÓVEIS, SALA, COZINHA COM
MÓVEIS, ÁREA DE SERVIÇO E VARAN-

DA, CHURRASQUEIRA, 01 VAGA 
DE GARAGEM DESCOBERTA.

R$ 1.200,00 + CONDOMÍNIO  R$ 380.00

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 

AMERICANA, VARANDA, WC, 02 VAGAS, .
R$ 1.300,00 ( INCLUSO COND. E IPTU).

JARDIM TROPICAL – AP0000 – EDIFICIO 
VANDO02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 1.300,00 COM CONDOMÍNIO E IPTU 

INCLUSO

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

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

IPTU R$ 90,00

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DORMITÓ-

RIO, COZINHA, WC, GARAGEM.
R$ 1.400,00 ( INCLUSO CONDOMÍNIO 

E IPTU).

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

SALA, COZINHA, WC, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 02 VAGASR$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, WC, 

LAVANDERIA, 02 VAGAS  NA GARAGEM.
R$ 1800,00 + CONDOMÍNIO R$ 520,00 + 

IPTU R$ 113,00

CENTRO – EDIFICIO PIAZZA  DI  FIORE 
– AP0000 03 DORMITORIOS, SENDO 01 
SUITE, 02 WC, 02 VAGAS DE GARAGEM
R$ 2.100,00 ( INCLUSO COND. E IPTU)

CIDADE NOVA - ANDALUZ – AP 00925
03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, SALA 
02 AMBIENTES, COZINHA, WC, VARAN-
DA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 
2.200,00 + R$ 530,00 (CONDOMINIO)

JARDIM POMPÉIA – AP0000 – EDIFÍCIO 
PREMIUM RESIDENCIAL

03 DORMITÓRIOS, SENDO 02 SUITES, 
SALA 02 AMBIENTES, WC SOCIAL, COZI-
NHA PLANEJADA, AREA DE SERVIÇO, 02 

VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.300,00  + IPTU R$ 146,00 + COND. 

R$ 382,00 

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUITES 
COM CLOSET, 02 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 2.990,00 + CONDOMÍNIO R$ 382,00 + 

IPTU R$ 146,00
( APARTAMENTO MOBILIADO )

VENDA APARTAMENTOS  

JARDIM MORUMBI – AP0000
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, WC , 

01 VAGA DE GARAGEM.
R$132.000,00 ( ACEITA  FINANCIAMENTO)

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

ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA.
R$ 150.000,000 + R$ 40,00 (CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEIRO, 

COZINHA. SEM GARAGEM
R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 355,00 + 

IPTU R$ 55,00

CENTRO – AP00956
02 DORMITÓRIOS, COM GUARDA ROUPA 
EMBUTIDOS, SALA, COZINHA ,WC, AREA 

DE SERVIÇO.
SEM  GARAGEM.

R$ 150.000,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO
R$ 160.000,000 



B3Imóveis

TR01066 – TERRENO COND. JARDIM PIEMONTE – Com área 
diferenciada dos demais com 360 mts², plano, bem localizado, 
liberado p/ construção.   à vista R$ 190.000,00.

TR00979 – TERRENO JD. MORADA DO SOL -Bem localiza-
do, próximo de mercado DIA, Pq. Ecológico, área 250M² - R$ 
210.000,00.

TR01096 – TERRENO COMERCIAL JD. HUBERT – Na av. Ruz 
Perez,  esquina, comércios entorno, prox. Pq. Ecológico, área 
311M² - R$ 310.000,00, (Estuda proposta).

AP00633 – APARTAMENTO – JD. MORADA DO SOL – C/ 02 
Dormitório, Sala, Cozinha, banheiro, área de serviço e 1 vaga. – 
Área útil 60m² - R$ 150.000,00.

CA03910 – CASA– JD. RES. NOVA VENEZA - 01 Dormitório, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. – Área cons-
truída 60m² - Terreno 125m² - R$ 190.000,00.

CA03963 – CASA – JD. DO VALE - Casa com 02 Dorm. Sala, 
Cozinha, wc, lavanderia, Gar. para 02 carros. Próximo do Par-
que ecológico, Bancos, Comercios, A/C 101m²,Terr 125m²- R$ 
287.000,00. 

CA03860 – CASA – PARK REAL 03 dormitórios sendo 1 suíte, 
Sala, Coz. Americana,1 WC, 2 vagas sendo uma coberta. Con-

dom. com Salão de festas, Quadra poliesportiva, Playground, Por-
taria e segurança. – Á/C 105m² - Terreno 150 m² - R$ 410.000,00.

CH00235 – CHACARA PARA VENDA – COND. LAGOS DE 
SHANADU,  Vc que gosta e deseja estar junto a natureza, esta 
é a sua oportunidade! Casa c/ 03 dorm. sendo 1 suíte, Sala, Coz. 
Amer,WC, Piscina, Ac imóvel de menor valor c/ parte do pgto, 
cond. c/ Port. e seg. 24h, 3 lagos, C. futebol, pista de cooper. AT 
5280m2, A/C 258m2,Valor R$ 790.000,00.

CA03404– CASA – JD. RES. DONA LUCILLA - 03 suítes sendo 
01 master c/ closet e 02 lavatórios, sala de estar/ jantar com pé di-
reito alto, coz. amer. c/ ilha c/planej., espaço gourmet com churr.c/ 
coifa de inox, com planejados, piscina, paisagismo, 04 vagas sen-
do 2 coberta. (prep.para aquec. Solar/ar condicionado). Condo-
mínio c/ infr. rede subterr, salão de festas, quadra, piscina adulto/
infantil, playground, minicampo de futebol, segurança 24 h. – A/C 
190m², terr. 300m² R$ 920.000,00.

CA03233 – SOBRADO – COND. RESIDENCIAL SANTA CLARA 
– Cond. Prox. Centro, Sobrado c/  4 suítes c/ planej. e ar cond., 
ampla sala estar/Sala TV/Jantar, Coz. Americ. c/ planej, lavand., 
dormit. e WC p/ empregada, área gourmet c/ churrasqu., Piscina 
com cascata, 4 vagas sendo 2 cobertas. Condom. com port. e seg. 
24h, Salão de Festa, Quadra de tenis, Mini campo, Playground, 
Quadra poliesportiva. A/C 390,00 M2 Terreno 450,00 M2. Valor 
R$2.000.000,00 (Aceita estudar PERMUTA até 3 imóveis como 
parte pagto).

IMÓVEIS PARA VENDA

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banhei-
ro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico  
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms, sala, coz, wc, salão comercial na 
frente, garagem descoberta para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st),sala,coz,wc,lavande-
ria,garagem coberta.
CA100 – VILA FURLAN – R$170 MIL - 1 dormitório, Sala de Estar, Cozinha, 
Lavanderia, Wc, Piso Porcelanato. De R$180 MIL por R$170 MIL
CA101 –  JD.REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem coberta para 3 carros, toda em piso frio. Possui 
edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD.MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitório com suíte, sala, cozinha, 
dispensa, banheiro e lavanderia.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios ,sala, cozinha, 
banheiro e garagem para 2 carros.
CS328 – JD.REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms ( 1st),sala 2 ambientes,coz 
americana,lavanderia,wc social,churrasqueira,garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churras-
queira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3dorms(1st com armários ),sala, coz 
com armários, wc, lavanderia, dispensa, quintal, garagem
CA367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3 dorms (1st),sala,coz,w-
c,lavanderia
CA400 – CECAP – R$500 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
2 banheiros, churrasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com 
chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozi-
nha planejada, banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 
2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL 2 dormitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, garagem. Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no 
Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com 
hidro e closet),sala de estar  com pé direito alto, sala de jantar, coz america-
na, lavanderia, dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, piscina 
aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto 
integrada com coz, lavabo, lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, 
aquecedor solar, boiler 400l,garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CA320 – JD.TROPICAL -  R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, co-
zinha, sala, 2 banheiros, churrasqueira, garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de 
estar com pé direito duplo e sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em 
todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.
CA304 – JD.BRÉSCIA – R$560 MIL – Sobrado com 3 dormitórios e saca-
das amplas, sendo 2 suítes e 1 suíte com closet, sala de TV, sala de jantar, 

cozinha com ilha, dispensa, depósito diversos, lavabo, lavanderia e garagem 
para 4 carros sendo 2 cobertas. Possui área gourmet integrada com cozinha e 
área de serviço, piscina, banheiro social externo, aquecedor solar, quintal com 
gramado e canteiro.
CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitó-
rios, sendo 1 suíte, todos os dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 
2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e pia, cobertura com 
vidros temperado, e garagem para 2 carros.

APARTAMENTOS

AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, 
hall de entrada, lavanderia, garagem para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e 
jantar, coz, lavanderia, 2 wc, todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta 
para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),sala, coz planejada, 
wc, garagem
AP515 – CIDADE NOVA – R$300 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala de estar, sala de jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, ba-
nheiro e garagem coberta para 2 carros.

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

TE02 – JD.PIEMONTE – R$190 MIL – 302m²
TE35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE80 – JD. ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²
TE12 – ITAICI – R$300 MIL – 360m²
TE13 – JD.PAULISTA CONDOMINIO EURO PARK – OPORTUNIDADE 
R$210 MIL – 500m², aceita contra oferta.
TE18 – JD.CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta 
com chácara.
TE23 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$267 MIL – 295m²
TE20 – JD.PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit 
a partir do ano 2018.
TE25 – CONDOMINIO MANTOVA – R$165 MIL – 222m² – Terrenos na quadra 
F lote 35,36. Comprando os dois terrenos R$310 MIL

CHACARAS E SITIOS

SI909 – JD. TROPICAL – R$650 MIL – 2dorms,sala,coz,dispensa,casa de 
caseiro,churrasqueira,sauna,mina d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água 
com 20000 L,aprisco para ovelhas,estufas,captação água da chuva.

CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, 
wc social, piscina 3,5 x 7,fogão e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet,sala de 
estar e jantar,varanda,coz planejada,lavanderia,wc de empregada,sacada,pis-
cina,churrasqueira,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e wc,po-
mar,cerca elétrica,mezanino com porta balcão,sacada.

CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala de estar conjuga-
da com coz,lavanderia,varanda,piscina,churrasqueira,forno de madeira,todo 
gramadp,pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 -  40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 
casas de 4 cômodos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente com cór-
rego, piscina 3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio 
de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

IC12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E CASA - 2dorms,sa-
la,coz,WC,garagem para 5 carros.
 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, garagem 
coberta para 2 carros e quartinho nos fundos.
CENTRO – R$750,00 – dorm, sala, coz, copa, wc, sem garagem
CENTRO – R$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
JD. MORADA DO SOL – R$1500,00 – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavande-
ria coberta, 2 banheiros e garagem coberta para 2 carros.
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem. 

APARTAMENTOS

CENTRO – R$900,00 – dorm, sala, coz, wc
VILA FURLAN – R$ 1300,00 – 2 dorm (1 c/armário), sala, coz planejada com 
fogão, wc, lavanderia planejada e garagem. 
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozi-
nha, banheiro social, banheiro de empregada e garagem.
NÚCLEO HABITACIONAL FARIA LIMA – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro e garagem.
CENTRO – R$1500,00 – 3 dormitórios com armários embutidos, sendo 1 
suíte, sala 2 ambientes, cozinha com armário embutido, varanda e garagem 
para 2 carros.
JD. TROPICAL – R$1200 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, 
área de serviço, sacada e garagem para 1 carro.

SALÃO

VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interligadas, cada uma com 
wc, sala dos fundos com azulejo, gabinete e pia

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 75 m², 1 wc, copa, 2 Jardim de inverno 
CENTRO – R$ 1.200,00 – Área 85m², contém 2 salas grandes, 1 jardim de 
inverno, 1 wc.
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS R$1980,00 
– área de saúde já funcionando, piso porcelanato, ar-condicionado, pia, es-
paço para esterilização, salas com wc privativo. Incluso: secretária, água, luz, 
telefone, IPTU. Fácil estacionamento.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.

TERRENOS

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



B4 Imóveis

VENDE-SE CASAS INDAIATUBA

OFERTA IMPERDÍVELL!!!! MORADA DO SOL RUA-84. CASA DE 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, LAVANDERIA E GARAGEM PARA 02 AUTOS EM LOTE DE 125M ² 
, DE R$210.000,00, POR APENAS: R$180.000,00. OU R$75.000,00 DE ENTRADA + 90 X 
R$1.650,00 F=99762-7997/3935-3294 CORRA!

OFERTA IMPERDÍVELL!!!! MORADA DO SOL RUA - 50. CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA AMERICANA, WC, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 02 AUTOS + 02 CÔMODOS 
NOS FUNDOS, EM LOTE DE 125M², DE R$210.000,00, POR APENAS: R$195.000,00. ACEITA 
CAMINHÃO NO NEGÓCIO ATÉ R$100.000,00 F=99762-7997/3935-3294 CORRA!

TROCO: CASA EM SALTO NO JARDIM LAGUNA COM 02 DORMITÓRIOS SENDO UM SUITE, 
COZINHA AMERICANA, GARAGEM PARA DOIS AUTOS, EM LOTE DE 180M2 + UMA CHÁ-
CARA DE 1000M2 NO BAIRRO PEDREGULHO EM INDAIATUBA, POR EDICULA EM LOTE 
DE 250M2 OU CASA DE ½ LOTE ATÉ R$310.000,00 .  F=99762-7997/3935-3294 CORRA!

MORADA DOS SOL-RUA-81 02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) SALA/COZINHA AMERICA-
NA-ABRIGO NOS FUNDOS E GARAGEM PARA 02 AUTOS- DE 270.000,00 POR APENAS 
R$220.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO. CORRA! F=99762-7997/3935-3294.

SÍTIOS VENDE-SE

SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARAN-
DADA, GRAMADA,  POMAR, ÁREA DE CULTURA, BOSQUE, ÁGUA DE MINA, 01 TAN-
QUES COM PEIXES ABASTECIDO COM ÁGUA POR GRAVIDADE,  DIVERSAS ÁRVORES 
FRUTÍFERAS, PLAY GROUD,A 12 KM DO CENTRO,  R$390.000,00 ACEITA IMÓVEL EM 
INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 
F=19-99762-7997/3935-3294

SÍTIO EM PIEDADE SP, 36.000M², 02 CASAS, BARRACÃO, LAGO COM PEIXES, TELEFONE 
FIXO, TORRE DE INTERNET A 500 METROS DA RODOVIA, R$300.000,00 ACEITA IMÓVEL 
EM INDAIATUBA DE IGUAL OU MENOR VALOR.ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO. 
F=19-99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE

PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 – ESCRITURADO. F=19-99762-
7997/3935-3294

CONDOMINIO LONDOM PARK- LOTE DE 300M2 POR APENAS R$180.000,00  - F=19-
99762-7997/3935-3294

      

VENDAS

CASAS

CA00224-VILA FURLAN-1 dorms + dep  .................................. R$ 180.000,00
CA00212-JD ADRIANA- 2 dorms + dep  2 vagas ..................... R$ 270.000,00
CA00144-JD VALENÇA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ........ R$ 320.000,00
CA00216- PAU PRETO- 3 dorms + dep 3 vagas. ..................... R$ 370.000,00
CA00136- MONTE VERDE-3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..... R$ 480.000,00
CA00224- JD REGINA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ......... R$ 650.000,00
CA00067- JD AMÉRICA- 03 dorms + dep + 2 vagas .............. .R$ 380.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00120- MORADAS DE ITAICI- 02 dorms c/ suíte + dep 2 vagas.’ ............... 
..................................................................................................... R$ 380.000,00
CA00220- PARK REAL- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ......... R$ 425.000,00
CA00227-VILLAGE CARIBE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. R$ 480.000,00
CA00027-VILLAGIO DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. R$ 480.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. . R$ 740.000,00
CA00201-DONA LUCILA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ..... R$ 890.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suite + dep 2 vags ........ R$ 950.000,00
CA00148-BEIRA MATA- 3 suítes + dep + 2 vagas ................ R$ 1.200.000,00
CA 00031- DUAS MARIA – 3 suítes + dep + 2 vagas. ........... R$ 2.300.000,00

APARTAMENTO

AP00063-VISTA PARQUE- 2 dorms + dep 1 vaga .................. R$ 240.000,00
AP00061- ESPAZIO ILUMINARI- 3 dorms + dep 1 vaga. ......... R$ 250.000,00
AP00058- SKY TOWER- 1 dorm c/ suite + dep 1 vaga............. R$ 420.000,00
AP00057-THE PARK VIEW- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas  .. R$ 605.000,00 

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep .c/ piscina . ................... 
..................................................................................................... R$ 980.000,00
CH00021-PORTEIRA DE FERRO- 02 dorms c/ suíte + dep 02 vagas ..........  
‘ .................................................................................................R$ 450.000,00                                                
CH00040-TERRAS DE ITAICI-02 dorms c/ suíte + dep 05 vagas. ................  
...................................................................................................R$700.000,00  
CH00029-ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ piscina ................  
..................................................................................................R$ 670.000,00
CH00036-ELIAS FAUSTO-03 dorms + dep c/ piscina . .........R$ 680.000,00
CH00038-LAGOS DE SHANADÚ-4 dorms c/ 2 suítes+ dep c/ piscina. ........  
..................................................................................................R$ 950.000,00

CH00011-RECANTO DAS FLORES 5000m c/ área gourmet, lago e quios-
que. ..........................................................................................R$ 720.000,00 

TERRENOS

TE000147-JARDIM SANTORINI-758M. .................................R$ 600.000,00
TE000146-JARDINS DI ROMA-404M. ...................................R$ 280.000,00
TE000163-JARDIM BRASIL 250M.........................................R$ 150.000,00
TE00065-CIDADE NOVA I 800M .........................................R$ 1.500.000,00
TE00170-VILA SUÍÇA 370m ...............................................R$    296.000,00
TE00055-JARDIM EUROPA II 375M. ...................................R$   210.000,00
TE00175-JD. MONTE REI- SALTO 200M ............................. R$    95.000,00
TE00173- PIEMONTE – 300M aceita permuta. ....................R$ 180.000,00
TE00171- LAGUNA- 300M aceita permuta ..........................R$ 180.000,00
TE00172-HELVETIA PARK- 490M  ........................................R$ 430.000,00

SÍTIOS

ST00010- RIO NEGRO 27.800M . .......................................R$ 1.500.000,00
ST00003- CARDEAL 20.000M C/ CASA  270M .................R$ 1.500.000,00

ÁREAS

AR00003- ITAICI 11.000M  ................................................R$ 18.000.000,00 

SALA COMERCIAL

SL0010- OFFICE PREMIUM – 77M .......................................R$ 220.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00145-JARDIM CALIFORNIA- 2 dorms + dep 2 vagas R$ 1300,00+ iptu
CA00202-JD NOVO HORIZONTE-03 dorms c/ 1 suíte + dep 04 vagas .......  
............................................................................................. R$ 2.500,00+iptu
CA00199-JD MORADA DO SOL-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas .......  
............................................................................................. R$ 1.800,00+iptu
CA00205-JD DO VALE-02 dorms c/ suítes + dep 02 vagas. .........................  
............................................................................................. R$ 1.500,00+iptu
CA00206-PARQUE DAS NAÇÕES- 03 dorms c/ suíte+ dep 02 vagas.........  
............................................................................................. R$ 1.800,00+iptu
CA00204-PAU PRETO- 03 dorms + dep 04 vagas. .......... R$ 2.500,00+iptu

CA00203-JD BOM PRINCIPIO-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas. ..........  
.............................................................................................. R$2.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00117-MARIA DULCE-03 suítes 01 master +dep 04 vagas. .................. 
.................................................................................R$ 6.000,00+com+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes +dep  04 vagas. .................................. 
................................................................................R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00015-AMSTALDEN- 3 suítes + dep + 04 vagas .................................... 
................................................................................R$ 5.500,00+cond+iptu
CA00207- PANORAMA- 4 suítes + dep + 02 vagas .................................... 
................................................................................R$ 4.000,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 dorms + dep c/ elevador. . ........... 
..................................................................................R$1.300,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga. ............. 
..................................................................................R$1.800,00 cond+iptu
AP00035-JARDIM REGENTE- 02 dorms, + dep+ 01 vaga. ...................... 
.................................................................................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas ............... 
.................................................................................R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00051-SOLAR DOS SABIÁS-02 dorms +dep ......R$600,00 cond+iptu

TERRENO

TE00134-CIDADE NOVA-402m  .....................................R$ 2.000,00+iptu
TE00079-EUROPARK- 1000m. .......................................R$ 1.000,00+iptu

SALÃO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS. ..........................R$ 5.000,00+ iptu
SL00005-ARIO BARNABÉ-234MTS. .............................R$ 2.000,00+ iptu
SA00009-CENTRO-35MTS ................................................R$900,00+ iptu
SL00010- OFFICE PREMIUM – 77M  .................R$ 1.200,00+ iptu+cond

GALPÕES

GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 585m- ..................... 
..........................................................................................R$ 6.000,00+iptu.
GL00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m ...R$10.000,00+iptu.
GL00018-RECREIO CAMP. JÓIA- A/T 680.  ..................R$5.000,00+iptu.
GL00213-RECREIO CAMP. JÓIA-A/T 1000. ..................R$6.000,00+iptu.



B5Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

7.ref. site 896702 - Vertentes De Itaici - 3 dormt/ 1 suíte/ 
coz planej/ fogão/ sala 2 amb/ sacada/ lavand/ wc / 2 gar – 
R$1.500,00 + cond + iptu / R$460.000,00

8. ref. site 629702 - Jardim Mantova - 3 dormt/ 1 suíte/ closet/ 
sala 2 amb/ coz/ área gourm churrasq/ coz/ lavand / 4 gar 
R$590.000,00

9.ref. site 878702 - Nova Veneza - 2 dormt / sala/ coz/ lavand/ 
wc / 2 gar R$225.000,00

4.ref. site 33152 - Jardim Alice - 3 dormt/ sala/ coz/ wc / la-
vand/ gar R$1.400,00

5.ref. site 962102 - Jardim Portal do Sol – 3 dormt/ sala / coz / 
wc / lavand / gar R$1.450,00

2.ref. site 197702 - Jardim Pau Preto - 2 dormt/  sala/ coz/ wc / 
lavand / gar coberta / quintal R$1.400,00 + IPTU.

10.ref. site 869702 – Jardim Piemonte - Terreno de 300,00 m² 
R$180.000,00

3.ref. site 70232 -  Residencial Monte Verde - 2 dormt/ 1 suite/ 
sala/ coz/ wc / lavand / 2 garagem  R$1.250,00 + IPTU

1.ref. site 397502 - Jardim Morada do Sol - 2 dormt/ 1 suite/ 
sala/ coz/ wc / lavand / garagem  R$1.000,00 + IPTU

11.ref. site 571691 - Jardim Amstalden Residence - 3 suítes/ 2 
sacadas/ sala com 2 amb/ lavabo/ coz planej/ lavand/ quintal/  
lindo jardim/ pergolado/ 4 vagas de garagens R$1.100.000,00

12.ref. site 362402 - Jardim Portal do Sol - 3 dormt/ 1 suite/ 
sala 2 ambt/ lavabo/ coz planejada/ wc / lavand/ churrasq/ 2 
vagas de garagens R$395.000,00.

6.ref. site 544802 - Jardim Monte Carlo – 2 dormt / sala / coz 
/ lavand / gar R$1.200,00 
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta

Caçamba Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual Dentista

Decoração



B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas

Pousada Projetos e Contruções SalgadosMecânica

Manutenção Equip. eletrônicosJóias
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ANALISTA DE INFORMÁTICA – Supe-
rior completo ou Cursando. Experiência 
em desenvolvimento de sistemas. Co-
nhecimentos em report services e pro-
gramação. Inglês intermediário.

ANALISTA DE TRANSPORTES – Ex-
periência em programação de veículos 
e frotas. Contratação de terceiros e 
agregados. Desejável Superior completo 
ou cursando em Logística. Residir em 
Indaiatuba.

ASSISTENTE OPERACIONAL – CNH 
categoria B ou C. Para realizar entregas 
com veículos utilitários. Curso MOPP. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – De-
sejável Superior completo ou cursando. 
Pacote Office. Experiência em emissão 
de Notas Fiscal, noções de RH. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 
Experiência em limpeza de piscinas, 
corte de grama e pequenos reparos. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos 
e aos finais de semana. 

ASSISTENTE DE LICITAÇÃO – Supe-
rior completo ou Cursando em Contabi-
lidade, Direito ou Administração. Dese-
jável conhecimento em licitação pública. 
CNH categoria B. Irá dirigir os carros 
da empresa na Região de Campinas. 
Pacote Office.

CONSULTOR (A) COMERCIAL – En-
sino médio completo. Pacote Office. 
Experiência em prospecção de clientes 
e negociação comercial. Desejável ex-
periência em agência de empregos ou 
terceirização de serviços. CNH categoria 
B. Irá dirigir os carros da empresa em 
Indaiatuba e região. 

INSPETOR OPERACIONAL – Para 
trabalhar liderando equipe de Porteiros. 
Ensino médio completo. Conhecimentos 
em Informática. Experiência em tarefas 
administrativas. Disponibilidade para 
trabalhar em escalas e turnos. CNH 
categoria B.
corretiva em sistema de Climatização. 

OPERADOR DE LASER- Experiência na 
função e em preparação e regulagem das 
máquinas a Laser 2D. Leitura e Interpre-
tação de desenho e metrologia. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC 
– Experiência na função. Leitura e In-
terpretação de desenho e metrologia. 
Experiência na função e em ajustagem 
das máquinas. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

OPERADOR DE MÁQUINAS – Experi-
ência em Operar máquinas de usinagem. 
Possuir Curso de Metrologia e Leitura e 
Interpretação de desenho ou Técnico em 
Mecânica, Mecatrônica ou Automação 
Industrial.

TÉCNICO MECÂNICO CNC – Experien-
cia na função. Possuir Curso Técnico.

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.

EMPREGOS

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 por escolaridade exigida

Vaga -  Vendedor de 
Publicidade (sem experiência)

Enviar curricúlo para:
rhgrandeempresa@hotmail.com
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Vendo casa no Parque 
dos Indaias – 8 cômo-
dos, sendo 4 na parte 
superior, duas casas em 
mesmo terreno Aceito 
terreno como parte do pa-
gamento R$320.000,00 
ou financiamento. F.: (19) 
99482-6697 / (19) 3875-
3201 João. Tendo inte-
resse ver fotos na OLX
Condomínio Vista Verde 
CC00057 - 03 suites com 
closet, sala, lavabo, pis-
cina, churrasqueira, cozi-
nha, banheiro, garagem 
pra 02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.
com 01 suite ,sala , cozi-
nha, a.s, wc, garagem p/ 
02 autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 

Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , CO-
ZINHA(PLANEJADO), 
BANHEIRO,  GARA-
GEM P/01 CARRO . 
COND:200,00 INCLUSO 
AGUA. R$: 175.000,00. 
(19) 3875-2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e 
da construção – consulte-
-nos F.: (19) 98254 7703  
/ (19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no 
Jd. dos Imperios R$380 
MIL  - (19) 98136-7331 
CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no 
Jd. Morada do sol R$290 
MIL - (19) 98136-7331 
Casa  com 3 dorms ( 1st) 
no Pq. Indaia – R$280 
mil (19) 98254 7703 CRE-
CI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 

2700m²,para construtores 
é possível, desmembrar 
os 2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 de 
950m² - (19) 98254 7703 
CRECI 74.
Oferta imperdível! Mora-
da do sol Rua: 84 - Casa 
de 02 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia 
e garagem para 02 autos 
em lote de 125m ², de 
R$210.000,00, por ape-
nas: R$180.000,00 ou 
R$75.000,00 de entrada 
+ 50 x R$2.100,00 F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra
Oferta imperdível! Mora-
da do Sol Rua: 85 - Casa 
de 01 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia, 
quintal e garagem para 02 
autos em lote de 125m², 
de R$180.000,00, por 
apenas: R$130.000,00.  
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra!
Oferta imperdível! Mo-
rada do Sol Rua: 50 
- Casa de 02 dormitó-
rios, sala, cozinha Ame-
ricana, wc, lavanderia, 
garagem para 02 autos 
+ 02 cômodos nos fun-
dos, em lote de 125m ², 
de R$210.000,00, por 
apenas: R$180.000,00. 
Aceita caminhão no negó-
cio até R$100.000,00 F.: 
99762-7997 / 3935-3294 
corra!
Troco: casa em Salto 
no Jardim Laguna - com 
02 dormitórios sendo um 
suíte, cozinha americana, 
garagem para dois autos, 
em lote de 180m2 + uma 
chácara de 1000m2 no 
bairro pedregulho em In-
daiatuba, por edícula em 

lote de 250m2 ou casa de 
½ lote até r$310.000,00. 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra!
Jardim Belo Horizonte - 
02 dormitórios, sala, cozi-
nha e wc social 02 vagas 
F.: (19) 98409-4119
Parque Real - 03 dormitó-
rios c/ suíte. Sala, cozinha 
e wc social. 02 vagas. 
Acabamento em porce-
lanato e ar condicionado. 
F.: (19) 98409-4119
CA03910 – Casa– JD. 
Res. Nova Veneza - 01 
Dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem. – Área cons-
truída 60m² - Terreno 
125m² - R$ 190.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CA01238 – Casa – JD. 
Morada do Sol - Casa 
com 01 Dormitório, Sala, 
Cozinha, banheiro, área 
de serviço. + edícula com 
quartinho e 01 banheiro. 
Garagem coberta para 02 
carros. Próximo do Par-
que ecológico, Mercado 
Good Bom, comércios, 
etc... - Área construída 
105m² - Terreno 125m² 
- R$ 235.000,00.  F.: (19) 
3935-1413
CA03921– Casa – Jar-
dim dos Colibris - 02 
Dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de 
serviço e garagem 02 
vagas. +Grande quintal 
nos fundos c/ possibili-
dade de ampliação dos 
cômodos, 02 vagas co-
bertas. - Terreno 150 m² 
- R$ 245.000,00.  F.: (19) 
3935-1413
CA03915 – Casa Esqui-
na – São Judas II (Elias 
Fausto) - 03 Dormitórios, 

sala de estar e TV, cozi-
nha, banheiro, área de 
serviço e garagem 05 va-
gas cobertas. - Área cons-
truída 110m² - Terreno 
200m² – R$ 250.000,00 
*Aceita permuta em resi-
dência em Indaiatuba/SP 
do mesmo valor.  F.: (19) 
3935-1413
CA03968 – Casa– JD. 
Nova Indaiá– 03 Dor-
mitórios, sala, cozinha 
planejada, banheiro, área 
de serviço e garagem 04 
vagas. + edícula, área de 
luz e mini jardim. - Área 
construída 156m² - Terre-
no250m² - R$ 375.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CA03842 – Casa – Park 
Real - 03 dormitórios sen-
do 1 suíte, Sala, Cozinha 
Americana,1 banheiro, 
2 vagas sendo uma co-
berta. Condomínio com 
Salão de festas, Quadra 
poliesportiva, Playgrou-
nd, Portaria e seguran-
ça. - Área construída 
105m² - Terreno 150 m² 
- R$ 400.000,00.  F.: (19) 
3935-1413
CA03404– Casa – JD. 
Res. Dona Lucilla - 03 
suítes sendo 01 master c/ 
closet e 02 lavatórios, sala 
de estar e jantar com pé 
direito alto, cozinha ame-
ricana c/ ilha e armários 
embutidos e mesa para 
refeição, espaço gour-
met com churrasqueira 
c/ coifa de inox, e armário 
embutido, paisagismo, 04 
vagas. (preparado para 
aquecimento solar e ar 
condicionado). Condo-
mínio c/ infraestrutura 
subterrânea, salão de 
festas, quadra, piscina 
adulto, infantil, playgrou-
nd, minicampo de futebol, 
segurança 24 h. – R$ 
920.000,00. F.: (19) 3935-
1413
CA03873 – Casa – Resi-
dencial duas Marias - 04 
suítes, sendo 01 master 
com closet, sala estar 
jantar c/ pé direito alto, 
cozinha americana com 

ilha com planejados, es-
paço gourmet com chur-
rasqueira com coifa de 
inox, jardim de inverno, 
preparado para aqueci-
mento solar, garagem 
04 vagas. Condomínio 
com toda infraestrutura: 
Salão de festas, piscina, 
playground, academia. 
- Área construída 220m² 
- Terreno 360m² – R$ 
1.250.000,00
Lindo Sobrado alto pa-
drão Vila Verde - So-
brado novo 4 dorms com 
uma suíte principal 40m² 
com sacada , Closet , 
armários planejados , es-
cada em granito , ampla 
sala 40 m², sala de jantar 
,lavabo, cozinha com ar-
mários Planejados , área 
de serviço, quintal com 
churrasqueira coberta,  3 
vagas. Área terreno 280 
m² ,área construída 230 
m² Aceito   imóvel  como 
parte de pagamento até 
50 % do valor. Tratar    
pelo whats 19-995579761
Jardim Impérios Vila 
Itu – Casa 105m² terreno 
150m² Lote:12 Q.12. Óti-
ma localização, 3 dorm. 
1 suíte, wc social, sala, 

copa e cozinha. Área com 
churrasqueira, lavande-
ria, garagem 3 carros 1 
coberta, porcelanato, ins-
talação de aquecimento 
solar e ar condicionado. 
Fachada alta, paredes 
internas com reboque, 
teto acartonado menos na 
lavanderia. Condomínio 
piscina, salão de festa, 
park infantil, academia 
etc. Preço R$430.000,00 
Tel: (19) 98716-9978 Pro-
prietário
Vendo uma propriedade 
em São Paulo. Região 
de Santo Amaro -  Aveni-
da mais pavimentada em 
São Paulo. Com 8 linhas 
de ônibus, 4 agências 
bancárias, todos os tipos 
de comércio. Terreno com 
500m², 10 para Avenida, 
50 para fundo, viela sem 
saída, sendo 2 salão co-
mercial, 2 residencias 
na parte superior. No 
fundo terreno de 220m² 
para construir 2 sobrados. 
Preço R$ 2.500.000,00. 
Aceito propriedade em 
Indaiatuba valor até R$ 
1.000.000,00 F.: (19) 
3318-0378

Lindo Sobrado - 730 
mil Condomínio Brescia 
- 200 m2  de área cons-
truída. Três suítes com 
sacadas, sala de jantar, 
sala de estar, lavabo, 
cozinha planejada, lavan-
deria e espaço gourmet 
planejado. Aquecimento 
solar instalado e pontos 
para ar condicionado nos 
quartos e salas. Condo-
mínio com portaria 24h, 
piscina, salão de festas, 
churrasqueira e quadra 
(R$ 220,41). Aceito imó-
vel até 300 mil, como 
parte do pagamento. F. 
19-992170168 ou 19-
992357764.

 
Vende-se apartamento 
Condomínio Vila das 
Praças - Sendo 2 dorm., 
1 wc, sala, copa, cozi-
nha e lavanderia, gara-
gem p/ 1 carro. Valor 
R$225.000,00 Doc. OK. 
Aceito proposta F.: (19) 
99762-7708 
Apartamento no con-
domínio Portal das 
Flores- 3 dorm. cozinha 
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NOTAS DE FALECIMENTO
1. OTAVIO SEVERINO 
GOMES com 86 anos, Vi-
via em União com MARIA 
DO CARMO COSTA, Sen-
do Filho (a) de SEVERINO 
BELO GOMES e RAI-
MUNDA MARIA DA SILVA. 
Deixa Filho (s): JOZILDA, 
JOSIMAR, JOZEILDA, 
ROMILDO, RAIMUNDA, 
RONALDO, REJANE, 
RUBILEN, ROBEVANIA, 
RUBENS, FATIMA, HO-
ZANA, ROBEVAL. Faleci-
do (a) em: 21/11/2019, e 
Sepultado (a) no CEMITÉ-
RIO de JATAÚBA/PE aos 
22/11/2019.

2. ANTONIO JOSÉ DA 
SILVA com 86 anos, 
Casado (a) com MARIA 
DE OLIVEIRA DA SIL-
VA, Sendo Filho (a) de 
MARIA FRANCISCA DA 
SILVA. Deixa Filho (s): 
MARINA, MAURO, MARI-
NETE, MARCOS, MAR-
CIOI. Falecido (a) em: 
28/11/2019, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN. 
DE CIANORTE-PR aos 
29/11/2019.

3. DURVALINA URSU-
LINA DE OLIVEIRA com 
95 anos, Viúvo (a), Sen-

do filho (a) de URSULINO 
CLAUDIANO DA SILVA e 
OROSELINA MARIA DE 
JESUS. Deixa Filho (s): 
AMELIA, ALICE, ANGÉLI-
CA, ANA MARIA, JOSÉ, 
ANTONIO, ALBERTO, ARI, 
MARIA, AILTON (MAIO-
RES), ALCIDES, ANA AMÉ-
LIA, JOÃO (FALECIDOS). 
Falecido em: 06/12/2019, e 
Sepultado (a) no CEMITÉ-
RIO MUN.DE INÚBIA PAU-
LISTA-SP aos 07/12/2019.

4. EDIMILSON BARBOSA 
DE LUCENA com 66 anos 
, Era Viúvo(a) de REGINA 
MALAQUIA DE LUCENA 
sendo filho(a) de GONÇA-
LO IRINEU DA SILVA e 
ELADIA BARBOSA DE LU-
CENA.deixa filho(s): NAO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 08/01/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 08/01/2020. 

5. MARIA DE ALMEIDA 
AGUIAR com 71 anos , Era 
Viúvo(a) de CLODOMIRO 
DE AGUIAR sendo filho(a) 
de ANTONIO PETRONILIO 
DE CARVALHO e OTILIA 
MARIA DE JESUS.dei-
xa filho(s): CLAUDEMIR, 
CLEUSA, CLEONICE ( 

MAIORES), Falecido em: 
08/01/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 08/01/2020. 

6. JOÃO REINALDO CA-
NALI com 75 anos , Casado 
(a) com MARIA DE LOUR-
DES MAROSSI CANALI 
sendo filho(a) de ARLINDO 
CANALI e GINEVRA GIRO-
TO CANALI.deixa filho(s): 
MARCELO, ADRIANA, DA-
NILO, (TODOS MAIORES), 
Falecido em: 08/01/2020, e 
sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 08/01/2020. 

7. EVANI BIACHINI com 75 
anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de ANTONIO BIA-
CHINI e LUISA CRISTINA 
LEITE.deixa filho(s): AN-
DRE 45, ALEXANDRE ( FAL 
), Falecido em: 08/01/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
09/01/2020. 

8. CECILIO DELALATA com 
66 anos , Era Divorciado(a) 
de VERA LUCIA BORRILI 
sendo filho(a) de OSWAL-
DO DELALATA e ROSARIA 
HORACIO DELALATA.deixa 
filho(s): NICOLAS 38, RI-
CARDO 26, Falecido em: 

08/01/2020, sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 09/01/2020. 

9. ZELIA REINALDA DE 
LIMA com 76 anos , União 
Estável com MAURICIO 
INACIO DA SILVA, sendo 
filho(a) de  e EPONINA REI-
NALDA.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 08/01/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 09/01/2020. 

10. MANOEL COLHERI 
com 74 anos , Casado (a) 
com MARIA APARECIDA 
COLHERI sendo filho(a) de 
MIGUEL COLHERI e ANTO-
NIA FRANCISCA COLHERI.
deixa filho(s): GILBERTO 
53, MARIA 50, Falecido em: 
09/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
10/01/2020. 

11. LUIZ VIANA com 99 
anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de FERMINIO 
AFFONSO VIANA e LUZIA 
IZABEL.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS.., Falecido 
em: 09/01/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 10/01/2020. 

12. TERESINHA DO ME-
NINO JESUS KLINKE com 
91 anos , Era Viúvo(a) de 
WALTER KLINKE sendo fi-
lho(a) de JOVINIANO BOR-
GES DE ALMEIDA e ALICE 
GONÇALVES DE ALMEI-
DA.deixa filho(s): DALVA  
70, VALDA ( FAL), Falecido 
em: 10/01/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
10/01/2020. 

13. IRACEMA AFONSO 
com 76 anos , Era Viúvo(a) 
de ARISTIDES HACKMANN 
sendo filho(a) de JOÃO 
AFONSO e OLIVIA  ANAS-
TACIO.deixa filho(s): DJAL-
MA 53, DENILSON 49., 
Falecido em: 10/01/2020, e 
sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 11/01/2020.  

14. NATIMORTO GABRIE-
LA CROSS ARAUJO, Fa-
lecido em: 10/01/2020, Ve-
lado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 11/01/2020. 

15. JULIO GOES DE MELO 
FILHO com 63 anos , Ca-
sado (a) com ANA MARIA 
FERREIRA GOES DE 
MELO sendo filho(a) de 

JULIO GOES DE MELO e 
ADALGISA FERREIRA DE 
MELO.deixa filho(s): EL-
VIS 37, ANA  PAULA 36, 
LUCIANA 33, Falecido em: 
10/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
11/01/2020. 

16. HAYDEE FRANCISCO 
BOMFIM com 75 anos , 
União estável com RUTE 
DA SILVA FITIPALDI, sendo 
filho(a) de MARIO FRAN-
CISCO BOMFIM e NORMA 
ABRAHÃO ABUD BOMFIM.
deixa filho(s): NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
11/01/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
11/01/2020. 

17. MARIA HELENA CALIL 
GRADILONE com 88 anos , 
Casado (a) com EUGENIO 
GRADILONE NETTO sendo 
filho(a) de FELIPPE CALIL e 
ROSA MARIA CALIL.deixa 
filho(s): ALFREDO, MARIA 
JOSE (MAIORES), Falecido 
em: 11/01/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 12/01/2020. 

18. ADEMIR SEBASTIÃO 
AMERICO com 68 anos , 
Casado (a) com SIRLANE 

GARCIA AMERICO  sendo 
filho(a) de ALCIDES AMERI-
CO e LUZIA DE OLIVEIRA 
AMERICO. deixa filho(s): 
LINDOMAR,TANIA,CRIS-
TIANE,MARA REGINA - TO-
DOS MAIORES, Falecido 
em: 12/01/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 13/01/2020. 

19. MARCIO JOSE BAT-
TISTUCI com 71 anos , Ca-
sado (a) com MARIA INEZ 
DERCOLI BATTISTUCI 
sendo filho(a) de ANGELO 
BASTTISTUCI e ROMILDA 
QUITZAU BATTISTUCI. 
deixa filho(s): FABIANA 
41, FABIO 38, Falecido 
em: 12/01/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
12/01/2020. 

20. MARIA APARECIDA 
CASAGRANDE BRIENZA 
com 85 anos , Era Viúvo(a) 
de ALVARO BRIENZA sen-
do filho(a) de FORTUNATO 
CASAGRANDE e BENEDI-
TA SOLANO DE ALMEIDA.
deixa filho(s): FLORA 64, 
CELSO 60, Falecido em: 
12/01/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 13/01/2020. 

21. NILZA MARIA GRI-
ZOSTE com 73 anos , Era 
Viúvo(a) de JOSE GRI-
ZOSTE sendo filho(a) de 
JOSE TOMAS DA SILVA 
e ANTONIA PRADO DA 
SILVA.deixa filho(s): RONI 
, RENATO, ROGERIO, 
DAIANE (MAIORES), Fa-
lecido em: 12/01/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
13/01/2020. 

22. VALDIM DOS SAN-
TOS com 62 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSE DOS SANTOS e 
MARIA DE CASTRO SAN-
TOS.Não deixa filhos., 
Falecido em: 13/01/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
14/01/2020.

23. GUMERCINDO DE 
JESUS CONDINI com 
76 anos , Casado (a) 
com MARIA ANTONIA 
MAXIMO CONDINI sen-
do filho(a) de RAMIRO 
CONDINI e BELISARIA 
MELLO CONDINI.deixa fi-
lho(s): ANDERSON (FAL), 
Falecido em: 13/01/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
14/01/2020.

planejada, área de lazer 
completa. Ótima loca-
lização R$260.000,00 
Tratar com proprietário 
(19 )99256-9976 / (19) 
99368-2711
Vendo apto R$200 mil 
Spazio Illuminari - con-
dom com infraestrutura 
de lazer completa, porta-
ria 24 horas, ótima loca-
lização, apto 2 quartos, 
sala 2 ambientes, cozi-
nha planejada, com piso 
de madeira, sanca com 
iluminação indireta, 2º 
andar vista privilegiada e 
condomínio R$203, IPTU 
$61. Aceito permuta com 
terreno de menor valor 
e financiamento. Direto 
com proprietário F.: (19) 
99925-0150 Marcia. Rua: 
Benedito Gonçalves de 
Araújo, 25 – bloco 10 
ap 303 
AP00680 – Apartamen-
to – JD. Morumbi– 2 
dormitórios, sala, cozinha 
com planejados, banhei-
ro com armários, com 01 
vaga de garagem. - Área 
42,48m² - R$ 165.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
AP00600 – Apartamen-

to – Jardim Alice- 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem para 01 carro. 
- Área construída 52m² - 
R$ 192.000,00. F.: (19) 
3935-1413
APTO JD. SEVILHA 
- Novinho, 87m²- Ed. 
Taurus Valor: R$ 250 Mil 
F.: (19) 97141-2379
Premium Residence - 03 
dormitórios c/ suíte, sala, 
wc social e cozinha, 02 
vagas F.: (19) 99166-
8272
Skay Tawers - 01 suíte 
c/ planejados. Sala, cozi-
nha americana e lavabo. 
Imóvel locado. F.: (19) 
98409-4119

 
Sitio Estrada Mato Den-
tro  - Valor: R$ 2.500. 
000,00 F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 

bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com pei-
xes, telefone fixo, torre 
de internet a 500 metros 
da rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
S í t i o  E l i a s  F a u s -
to - 20.000 metros R$ 
300.000,00 F. :  (19) 
99166-8272
Sítio Indaiatuba - 27.800 
metros com pequena 
casa. F.: (19) 99115-8368
Elias Fausto - 7   alquei-
res, ótimos topografia 
porteira fechada F.: (19) 
99166-8272
Chácara Itupeva em 
condomínio - 03 suítes, 
sala, cozinha. Edícula c/ 
escritório e sala tv. Vagas 
p/ 2 carros, churrasqueira 
e piscina. Água encanada 
e poço F.: (19) 99721-
0395
Chára Fogueteiro - 2 
suítes, sala, cozinha, 
toda cercada. Entra-
da de R$250.000,00 e 
R$60.000,00 a combinar. 
Valor total R$320.000,00 
F.: (19) 3875-3201 / (19) 
99482-6697

 
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 – planís-
simo – R$1030,00 p/ m2 
– F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Condomínio London 
Park - lote de 300m2 por 
apenas R$180.000,00 
F.:(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Terreno Jardim Bra-
sil - 250 metros F.: (19) 
99115-8368
Grew Wiew - Lotes co-
merciais 310 metros F.: 
(19) 99166-8272
Vende-se em Poranga-
ba-SP - No km 162, da 
rodovia Castelo Branco. 
Terreno 1.040m² em um 
loteamento com toda in-
fraestrutura totalmente 
construído na cidade. Iri-
neu F.: (19) 99290-2079 
/ (19) 3935-6376
Vendo terreno JD. Bom 
Viver (Terra Magna) 
– Lote de 360m² cond. 

R$303 IPTU R$117 Valor 
R$215 mil. Direto com 
o proprietário F.: (19) 
99925-0150 Marcia.
Terreno Portal das 
Acácias - Lote com me-
lhorias, casa erguida e 
coberta com 1 suíte, 1 
quarto, banheiro, sala e 
cozinha e área de ser-
viço externa em faze de 
acabamento. Contato 
com proprietário F.: (19) 
99308-0817
V e n d e - s e  T e r r e n o 
J a r d i m  P a n o r a m a 
Salto - 158m². Valor 
R$125.000,00. Vila Ver-
de Indaiatuba 150m² Va-
lor R$ 135.000,00 direto 
com proprietário F.: (19) 
3875-0540
Terreno Comercial  pró-
ximo  Vila Furlan - Vendo  
lote de esquina  180 m² 
na avenida principal , Pla-
no,próximo a varias torres 
de prédios ,excelente 
para ponto comercial  
com planta de comercio 
e residência  já aprovada. 
Aceito pagamento 70% á 
vista e o restante parcela-
do 24x. Tratar  pelo whats 
19 995579761 
Jardim do Sabiá - 150 
metros R$ 100.000,00 F.: 
(19) 4105-7479

 
Alugo Salão Comercial 
Distrito Jóia - metragem 
total 1080m². Na parte 
inferior Cozinha, escritó-
rio banheiro masculino, 
feminino e para deficiente 
parte superior duas salas 
com ar condicionado e 
banheiro. Na frente ga-
ragem para 12 carros. 
Valor R$ 6.000,00 F.: (19) 
99612-7897

 
Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 
900. F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço ame-
ricano com colchão, jogo 
de lençol, mosquiteiro. R$ 
200.F.: (19)98125-2939
Vendo Bicicleta Scoot. 
De R$2.000,00 por 
R$800,00.  F.: (19) 3935-
6985
Vendo - Carrinho de bebe 
Burigoto sem bebe confor-

to com ninho Preto e Cinza 
F.:(19) 98301-6220 Lidia
Vendo Triciclo (Adulto) 
F.: (19) 99280-9180 / (19) 
9959-9756
Vendo Teclado Cassio 
CTK 1200 - 99 Ritmos, 
entrada para caixa de 
son, microfone s/ fio. Long 
Bank controller, novo 
na caixa. Preço de loja 
R$968,00 Vendo 550,00 
F.: (19) 98728-2491 / (19) 
99158-5475
Vendo - Bateria musical, 
marca Peace cor: vinho 
semi nova R$1.000,00 
F.: (19) 3016-1685 / (19) 
98772-5790
Vendo carrinho de raspa-
dinha. Valor a combinar 
Vina F.: (19) 99769-7055
Vendo bicleta CX antiga 
F.: (19) 99769-7055
Vendo bicleta monareta 
antiga F.: (19) 99769-7055
Vendo Luhier Instrumen-
tos de sopro. Manuteção   
em Instrumentos de sopro 
(Saxofone, Clarinete etc. 
Tratar  pelo whats F.: (19) 
99557-9761

 
Reparo de fontes em ge-
ral e aulas particulares 
de eletrônica em geral 
(prática & teoria) – Profº 
Riccó • Reparo de fon-
tes em geral de: portões, 
cercas, pc’s, notebooks, 
nobreaks, tv’s, aparelhos 
de som, xbox, etc. • Aulas 
de eletrônica (prática te-
oria): R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Zélia Lingerie - moda 
masculina e feminina. 
Atendimento personaliza-

do: para sua comodidade, 
compre em sua residência 
ou na sua empresa. Con-
tato: Zélia WhatsApp ou 
celular:19-98831-0292
Ofereço-me como pedrei-
ro, jardineiro, encanador e 
eletricista F.: (19)99776-
6841 WhatsApp
Ofereço-me como pedrei-
ro encanador, reformas 
em gerais e pequenos re-
paros na construção civil.
Tratar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para pres-
tar serviços de pedreiro, 
encanador, jardineiro e 
eletricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista 
e passadeira Contato Va-
nia. F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
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 faxinei-
ra ou diarista. Falar c/ Adi-
lene F.: (19) 99950-6251
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99595-9448
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos. Falar com 
Erika F.: (19) 3875-7624
Ofereço-me como traba-
lho administrativo parte 
da manhã. 20 anos de 
experiência em Industrias 
nacionais e internacionais 
F.: (19) 99170-2945 
Ofereço-me para traba-
lhar como acompanhan-
te de idoso ou copeira. 
Tereza Marques F.: (19) 
99738-2266
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