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VOLACC CONCERTO POLÍCIA

Feriado de Carnaval deve 
movimentar rodovias da região

6ª edição 
do Rock 
in Heart 
acontece 
em abril

Orquestra 
Sinfônica 
abre 
temporada 
em março

Haitiano 
pode 
ter sido 
vítima de 
latrocínio
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Tudo pronto para o Carnaval 2020 de Indaiatuba. No total, serão realizados nove 
eventos em diferentes pontos da cidade, para públicos diversificados, das crianças 
à Melhor Idade. A novidade é a estreia do CarnaPet.

Eleições 2020 já agitam bastidores 
políticos da cidade de Indaiatuba

No início deste ano, 
desmotivado pela falta 
de atenção e reconhe-
cimento do Executivo 
e suas respectivas se-
cretarias, Edvaldo Ber-
tipaglia esteve muito 
inclinado a abandonar 
a política. “Talvez você 
já tenha ouvido falar de 
mim, mas ainda não me 
conheça o suficiente, 
sou indaiatubano de 
coração, empresário, e, 
seguindo meus instintos 
políticos, adquiridos 
com uma experiência de 
3 anos como vereador, 
eu decidi me colocar 
como pré-candidato à 
Prefeitura de Indaiatuba 
em 2020”, disse.

DIVULGAÇÃO

ARQUIVO PMI
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MARCELO CAMARGO/AGENCIA BRASIL

FUTEBOL

FOLIA

Primavera perde rodada da série 
A3 e vai para a vice-lanterna

Carnaval 2020 reúne diversas 
atrações para todas as idades

O Carnaval deve movi-
mentar as rodovias paulistas 
entre hoje (21) e a quarta-fei-
ra (26), com a passagem de 
cerca de 790 mil veículos 
nas rodovias administradas 
pela concessionária AB 
Colinas. A estimativa para 
o litoral é de 360 a 550 
veículos.



Editorial
Impostos e mais impostos....

Artigo

Não é a toa que os brasileiros reclamam da 
quantidade de impostos pagos mensalmente. So-
mente nos primeiros 52 dias de 2020, o governo 
já arrecadou mais de R$ 400 bilhões em tributos 
como impostos, taxas, contribuições e multas. 
Esse valor foi atingido dois dias antes que 2019. 

E se todo esse dinheiro fosse aplicado da 
forma que deveria? Certamente reclamaríamos 
menos dos serviços públicos tais como saúde, 
educação, segurança entre outros.

De acordo com o Impostômetro, entre os 30 
países com a maior carga tributária, o Brasil 
continua sendo o que proporciona o pior retorno 
dos valores arrecadados em prol do bem-estar 
da sociedade. 

A Austrália, seguida pela Coreia do Sul, Es-
tados Unidos, Suíça e Irlanda, são os países que 
melhor fazem aplicação dos tributos arrecadados, 
em termos de melhoria da qualidade de vida de 
seus cidadãos. O Brasil, com arrecadação altíssi-
ma e péssimo retorno desses valores, fica atrás, 
inclusive, de países da América do Sul, como 
Uruguai e Argentina.

E a cada mês aparece um aumento diferente, é 
o gás, o combustível, agora início de ano é IPVA, 
IPTU... são tantas taxas e impostos que vivemos 
e trabalhamos para dar ao governo.

A2

A morte do apresentador Gugu trouxe à tona três questões polêmicas que vêm sendo discutidas no Direito de Família Brasileiro. 
A existência de um contrato de geração de filhos pode afastar o reconhecimento de uma união estável? O companheiro pode ser 
excluído da herança através de um testamento? Podem existir uniões estáveis simultâneas? 

Conforme noticiado pela mídia, Gugu elaborou em 2011 um testamento reconhecendo apenas os seus três filhos como os 
seus únicos herdeiros legítimos, excluindo a sua suposta companheira Rose Miriam de sua herança. Sobre os 50% de seus bens, o 
apresentador dividiu entre os seus filhos e sobrinhos, que são filhos de sua irmã Aparecida Liberato. Além disso, estabeleceu que 
sua mãe receberia de forma vitalícia a quantia de R$100 mil mensais, bem como o usufruto do imóvel que reside. Por fim, nomeou 
a sua irmã Aparecida como inventariante e curadora dos bens herdados pelos sobrinhos, impedindo que Rose Miriam administre 
os bens das filhas menores. 

Rose Miriam sentiu-se injustiçada por ter sido excluída da herança e acionou a justiça brasileira para pleitear os seus direitos. 
Já os familiares de Gugu alegam que Miriam não era companheira dele, citando um contrato de geração de filhos celebrado entre 
Gugu e Rose Miriam no passado. A mídia noticiou ainda que Gugu tinha um companheiro homoafetivo e que este está na disputa 
pela herança. 

O juiz de primeira instância tinha estabelecido uma pensão alimentícia de R$ 100 mil a Rose Miriam. Todavia, o desembargador 
cassou essa decisão ao argumento de que não existia união estável. Mas não se trata de uma decisão definitiva. 

O Código Civil Brasileiro diz que para ser reconhecida a união estável deve haver uma relação entre duas pessoas (mesmo sexo 
ou sexos opostos), pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituir família. Rose Miriam se relacionou com Gugu por 
19 anos até a sua morte, além de ser a mãe biológica dos três filhos do casal. Ocorre que a justiça levou em consideração o contrato 
de geração de filhos realizado entre Gugu e Rose Miriam. E o que vem a ser esse contrato? 

Apesar de não regulamentado no Brasil, muitos advogados defendem a sua validade jurídica, ao argumento de que as pessoas 
têm o direito e a liberdade de afastar o afeto das suas relações pessoais. Assim sendo, o afeto permanece somente em relação aos 
filhos, havendo uma relação parental (entre pais e filhos) e não uma relação conjugal (entre os pais). Uma vez sendo válido esse 
contrato não poderia a união estável ser reconhecida. 

Como se vê, a discussão acerca da existência de uma união estável entre Rose Miriam e Gugu será bastante complexa. Para o 
público eles formavam uma família, mas, para os íntimos eles possuíam apenas uma relação de amizade. Somente a justiça será 
capaz de decidir a questão. Caso Rose Miriam seja reconhecida companheira de Gugu, surge uma outra questão: ela poderia ser 
excluída da herança através de testamento? 

Em relação à condição do companheiro ser herdeiro, o STF já decidiu que a união estável é equiparável ao casamento, não 
podendo haver diferenciação em relação ao regime sucessório de ambos. Supondo que Miriam seja considerada companheira, 
diante da ausência de um contrato de convivência estabelecendo o regime de bens do casal, o que prevalecerá será o da comunhão 
parcial. Resumindo, Miriam terá direito à 50% dos bens comuns e mais um percentual dos bens particulares, que serão definidos 
pelo juiz do caso, o qual levará em consideração o que foi estipulado no testamento. 

Caso seja provado que Gugu possuía um companheiro homoafetivo, e este consiga provar a sua união estável com Gugu, o 
mesmo será considerado herdeiro devendo partilhar os bens do espólio com os outros herdeiros. 

O STF ainda está julgando a possibilidade de haver uniões estáveis simultâneas, não tendo ainda decidido a questão. O julga-
mento foi interrompido. Por enquanto há juízes que reconhecem e outros que não reconhecem. O caso do Gugu é um exemplo de 
como as relações familiares estão cada vez mais modernas e cabe ao Direito de Família se adequar a essa nova realidade através 
da jurisprudência dos Tribunais para, posteriormente, o Legislativo regulamentá-las. Por enquanto, o caso reflete um planejamento 
sucessório que está gerando um imensurável conflito familiar. Muitas questões íntimas do falecido estão vindo à tona. Tomara que 
sirva de lição para todos nós. E que o judiciário consiga decidir a questão da forma menos dolorosa possível. 

*Debora Ghelman é advogada especializada em Direito Humanizado nas áreas de Família e Sucessões, atuando na 
mediação de conflitos familiares a partir da Teoria dos Jogos. 

Caso Gugu e o direito de família moderno

Muitas pessoas com 40 anos ou mais, tiveram uma infância 
que vibrou ao som das marchinhas de carnaval.

Para mim, a festa do Momo sempre teve um inexplicável 
mistério. 

Máscaras e sombras desfilando, a quase nudez vestindo-se 
de luz e purpurina,brilhando e despertando sensações estranhas; 
especialmente num garoto de 12, 13 anos e ainda coroinha.

Esse mistério pra mim era muito em função das atitudes de 
minha vó, uma carola convicta, que sequer me deixava sair às 
ruas em tempos de carnaval.

Dizia que tanto o salão das matines, quantos as ruas não 
eram para meninos “de família” como eu.

Hoje, fico imaginado o que minha vó diria me vendo ani-
mando carnavais, caracterizado de bobo da corte, que muitos, 
nessa época confundem com um certo Pierrot. 

Fico imaginando o que ela diria, ao ver que as poucas roupas 
que a deixava perplexa, hoje, em alguns casos nem existem mais.

O que ela diria ouvindo o famigerado funk? As letras das 
marchinhas que ela achava “indecentes”, seriam canções de 
ninar.

Naturalmente que as coisas hoje são outras. 
Outras cenas, outras músicas, 

outras ilusões, outros mistérios, outra 
época.

Enfim, outros carnavais.

OUTROS CARNAVAIS

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

Incêndio destrói galpão de uma empresa de recicláveis localizado no Distrito Industrial, em Indaiatuba. Caso ocorreu no último 
dia 13 e deixou uma vítima fatal

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade
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Confira o que abre e fecha no Carnaval

Com o Carnaval 
previsto para co-
meçar hoje (21), 

as repartições públicas 
e bancos terão alteração 
no horário de funciona-
mento. 

A Prefeitura de In-
daiatuba não funcionará 
nos dias 24 e 25 de feve-
reiro em todas as reparti-
ções públicas, fundações 
e autarquias municipais. 
Porém, os serviços essen-
ciais e a parte de serviços 
públicos de lazer funcio-
narão em sistema de plan-
tão durante os quatro dias 
de folia. O expediente da 
Administração Municipal 
retorna na quarta-feira de 
cinzas (26), às 12h.

Na saúde os muníci-
pes poderão contar com 
a UPA-24h (Unidade de 
Pronto Atendimento) do 
Jardim Morada do Sol e 
com o reforço do Haoc 
(Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo). A 
equipe do Departamento 
Odontológico estará de 
plantão na UPA amanhã 

ARQUIVO - ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

(22), domingo (23), se-
gunda-feira (24) e terça-
-feira (25), das 7h às 16h. 
Na quarta-feira o plantão 
odontológico será das 
12h às 16h.

As secretarias de Ur-
banismo e Meio Am-
biente e de Obras e Vias 
Públicas manterão a 
manutenção elétrica e 
de trânsito, limpeza nas 
praças, coleta de lixo, 
limpeza dos banheiros 
públicos, cemitérios e 
feiras livres.

Já na segurança, não 
haverá mudança, man-
tendo os serviços opera-
cionais da Guarda Civil, 
no plantão normal. O 
telefone da Guarda para 
emergência é 153, da 
Polícia Militar é 190, do 
Corpo de Bombeiros, 193 
e da Central de Ambulân-
cias 192.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto (Saae) 
continuam o atendimento 
emergencial da popula-
ção pelo telefone 0800-
7722195.

A unidade do Poupa-

tempo em Indaiatuba fun-
ciona amanhã (22) das 8h 
às 12h. Já na segunda (24) 
e terça (25) não haverá 
expediente, retornando 
somente na quarta-feira 
(26), após as 12h.

 
Lazer
As estações do Projeto 

Ecobike localizadas no 
Parque Ecológico funcio-
narão durante os quatro 
dias de carnaval das 8h 
às 12h e das 14h às 18h. 
Na quarta-feira de cinzas 
as estações abrirão ao 
meio dia.

O Parque do Mirim 
manterá funcionamento 
normal durante todos 
os dias do carnaval, das 
7h às 21h, inclusive na 
quarta-feira. O Museu da 
Água abrirá normalmente 
no sábado, domingo e 
na quarta-feira de cin-
zas (26) das 9h às 16h. 
Segunda e terça-feira de 
Carnaval o Museu ficará 
fechado.

O Parque da Criança 
funcionará normalmente 
sábado e domingo. Como 
de costume, segunda e 

terça-feira o espaço fica 
fechado. O Bosque do 
Saber manterá o funcio-
namento normal sábado e 
domingo das 9h às 16h30. 
Segunda e terça-feira o 
local permanecerá fe-
chado.

A Biblioteca Pública 
Rui Barbosa, situada na 
Casa da Memória José 
Luiz Sigrist, funcionará 
no sábado das 9h às 13h. 
O atendimento será reto-
mado na quarta-feira às 
12h. O Museu Municipal 
Antônio Reginaldo Geiss 
(antigo Casarão Pau Pre-
to) funcionará no sábado 

das 13h às 17h e domin-
go das 9h às 13h. Já o 
Bosque abrirá no sábado 
das 9h às 12h. Segunda 
e terça, tanto o museu 
quanto o bosque ficarão 
fechados, retomando o 
atendimento ao público 
na quarta-feira às 12h.

Bancos
Na segunda (24) e ter-

ça-feira (25), não haverá 
atendimento ao público 
nas agências bancárias, 
segundo a FEBRABAN 
(Federação Brasileira 
de Bancos).  Os bancos 
retornam na quarta-feira 

(26), às 12h, com en-
cerramento em horário 
normal de fechamento 
das agências.

Com isso, a FEBRA-
BAN orienta os clientes 
a utilizarem os canais 
digitais para a realiza-
ção de transferências e 
pagamento de contas, 
e ainda informa que 
as contas de consumo 
(água, energia, telefone, 
entre outros) e carnês 
com vencimento em 
24 ou 25 de fevereiro 
poderão ser pagos, sem 
acréscimo, na quarta-
-feira (26). 

Serviços públicos essenciais e lazer funcionarão em sistema de plantão durante o feriado
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

O Parque da Criança funcionará normalmente sábado e domingo
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A 6ª edição acontece no dia 24 de abril, no Indaiatuba Clube; Convites já estão à venda
Volacc realiza Rock in Heart em abril

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Ipem-SP realiza “Operação 
Carnaval” e alerta consumidores

DANIEL CARDOSO

A Volacc (Volun-
tários de Apoio 
no Combate ao 

Câncer) inicia hoje (21) 
a venda dos kits com 
camiseta e convites para 
a 6ª edição do Rock in 
Heart, exclusivamente 
online, através do site 
www.eventbrite.com.br. 
A partir de 13 de março 
os convites e as mesas 
podem ser adquiridos 
na loja Etiqueta Casual 
e na secretaria do Indaia-
tuba Clube.

Os convites estão 
sendo vendidos nos valo-
res, 1º lote (21/2 a 30/3), 
R$ 50 (convite) e R$ 520 
(mesa). O 2º lote, onde 
as vendas ocorrem de 1º 
a 24 de abril, os preços 
serão R$ 60 (convite) e 

R$ 640 (mesa).
O 6º Rock in Heart 

acontece no dia 24 de 
abril, a partir das 20h, no 
salão social do Indaiatu-
ba Clube. A edição 2020 
do evento terá como 
atrações as bandas Unha 
Encravada, Confraria 
d’Asdrovnia e uma ter-
ceira banda ainda pen-
dente de confirmação. 
“É uma oportunidade 
divertida para ajudar a 
Volacc – com os amigos 
e ouvindo boa música”, 
afirma a coordenadora 
do evento, Solange Ca-
ramel. 

A edição 2020 do 
Rock in Heart conta com 
o patrocínio da EXSA 
Desenvolvimento Urba-
no, Hot Flowers, Signa 
Treinamentos, Etiqueta 
Casual, Alfalux ilumi-
nação, Corpus Sanea-

mento e Obras e GTA 
Segurança. E apoio do 
Indaiatuba Clube, ban-
das Unha Encravada e 
Confraria d’Asdrovnia, 
DJ Ronaldo Ambiel e 
JGWebCom.

Sobre a Volacc 
A Volacc (Voluntá-

rias de Apoio no Com-
bate ao Câncer) é uma 
organização social sem 
fins lucrativos cujo traba-
lho essencial é oferecer 
apoio socioassistencial 
às famílias de pessoas 
portadoras de câncer no 
município de Indaiatuba.

Dentro deste propósi-
to, a Volacc realiza seu 
trabalho prestando assis-
tência totalmente gratuita 
em todas as fases da do-
ença. O primeiro passo 
é o atendimento feito 
pela Assistente Social, 

O Ipem-SP (Instituto 
de Pesos e Medidas do 
Estado de São Paulo), 
órgão do Governo do 
Estado, realizou no úl-
timo dia 12 a “Operação 
Carnaval”. O objetivo 
foi identificar se o con-
teúdo de diversos itens 
utilizados nesta época 

do ano corresponde ao 
indicado na embalagem 
para o consumidor.

Os agentes analisa-
ram 32 produtos em la-
boratório, entre confe-
tes, serpentinas, purpu-
rinas, glitter, máscaras, 
refrigerantes, bebidas 
alcoólicas mais consu-
midas nessa época do 
ano, entre outros pro-
dutos utilizados durante 
o Carnaval, e verifica-
ram irregularidade em 
9 produtos. Os itens 
foram coletados no co-
mércio da Capital, Bau-

ru, Campinas, Ribeirão 
Preto, São Carlos e São 
José do Rio Preto, com 
o objetivo de verificar 
as indicações de quan-
tidade, peso e dimensão 
mencionadas nas emba-
lagens.

Os  comerc i an te s 
que apresentaram ir-
regularidades em seus 
produtos foram notifi-
cados pelo Ipem, e de 
acordo com a lei federal 
9.933/99, as multas po-
dem variar entre R$ 100 
e R$ 1,5 milhão.

FISCALIZAÇÃO

Ipem constatou irregularidades em 9 dos 32 produtos 
analisados

Toda a verba arrecadada no Rock in Heart será revertida para os trabalhos realizados 
pela Volacc

que aciona os recursos 
necessários para o supri-
mento das necessidades 
urgentes, bem como me-
dicamentos, alimentação 

básica e suplementar, 
cuidados de enfermagem, 
atendimento psicológico, 
fisioterapia, orientação 
jurídica e equipamentos 

como cadeiras de rodas, 
cadeira de banho, cama 
hospitalar, muletas, pró-
teses, bengalas, andado-
res entre outros.
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DA ASSESSORIA DE 
IMPRENSA EDVALDO 
BERTIPAGLIA

A história da huma-
nidade é cercada 
de grandes ho-

mens cujos seus exemplos 
eram simples anônimos, 
que mal sabem, muda-
ram o rumo da história. 
Ou seja, desde sempre 
somos influenciados por 
opiniões, ideias e compor-
tamentos que servem de 
referência para formação 
do nosso caráter. Existe 
até um ditado que diz: O 
que você faz soa tão alto 
que eu mal consigo ouvir 
o que você diz. O que 
significa que o exemplo 
mobiliza muito mais que 
a palavra. 

“Talvez você já tenha 
ouvido falar de mim, mas 
ainda não me conheça o 
suficiente, sou indaiatuba-
no de coração, empresário, 
e, seguindo meus instintos 
políticos, adquiridos com 
uma experiência de 03 
anos como vereador, eu 

Eleições 2020 já agitam bastidores 
políticos da cidade de Indaiatuba
Edvaldo Bertipaglia é empresário, pai de família, no momento vereador, e pré-candidato a prefeito de Indaiatuba

decidi me colocar como 
pré-candidato a prefeitura 
de Indaiatuba em 2020”. 

No início deste ano, 
desmotivado pela falta de 
atenção e reconhecimento 
do Executivo e suas res-
pectivas secretarias, Ed-
valdo Bertipaglia esteve 
muito inclinado a abando-
nar a política e desistir do 
seu sonho de fazer parte 
de um quadro de profis-
sionais que pudesse fazer 
diferente na administração 
de Indaiatuba. 

“Mas refleti: Se eu 
cheguei até aqui e posso 
contar com pessoas que 
confiam no meu talento e 
em minhas ideias, e essas 
pessoas pensam que eu 
devo continuar, achei por 
bem repensar minha posi-
ção e dar mais uma chance 
ao trabalho. Até porque, 
com as mudanças no cená-
rio político federal, muito 
mais de acordo com os 
meus valores e princípios, 
acho que tenho chance de 
mostrar o que eu e minha 

equipe podemos fazer pela 
nossa cidade”.  

Ao longo dos próxi-
mos meses, a ideia do 
grupo é colocar Edvaldo 
Bertipaglia num processo 
de reconhecimento, onde 
o eleitor poderá avaliar 
todas as indicações pen-
sadas e registradas por ele 
enquanto vereador e que 
não chegaram ao conhe-
cimento da comunidade, e 
que, agora, farão parte do 
seu projeto de futuro para 
Indaiatuba.  

Sobre Edvaldo
 Bertipaglia
“Eu era um jovem em-

presário com muitos so-
nhos, que ia pra produção 
quando um colaborador 
adoecia e precisávamos 
fazer entregas no dia se-
guinte, tinha a cabeça 
cheia de ideias e o bolso 
cheios de boletos com 
muitas contas para pagar, 
enquanto senhor José fa-
zia a limpeza do chão 
de fábrica da pequena 
Hot Flowers, na troca de 
turno. Ele se aproximou 
e disse com aquele sota-
que arrastado de um bom 
nordestino: ‘Seu Edval-
do, eu sempre digo pro 
meu filho de 16 anos: Na 
vida, a gente precisa se 

inspirar em alguém que 
gostaríamos de ser. E eu 
me inspiro no senhor’. 
Nunca mais esqueci esse 
comentário. Anos depois 
cá estou eu, seguindo o 
conselho do seu José e 
pensando se ainda existem 
pessoas se espelhando em 
mim, e se existem, tenho 
de dar um bom exemplo e 
seguir meus instintos, pre-
servando meus valores”.   

Inspirado em uma das 
figuras de maior expressão 
do PRTB – Partido Reno-
vador Trabalhista Brasi-
leiro -, o vice-presidente 
da República, Mourão, 
que já manifestou total 
apoio aos partidários de 
Indaiatuba, Edvaldo acei-
tou o convite para integrar 
seu grupo. 

“Mourão se destaca 
como um homem brilhan-
te, culto, respeitado, e o 
principal: Ficha limpís-
sima e dedicado ao bem 
da Nação. Inspirado nele, 
eu tenho certeza de que o 
PRTB vai crescer muito 

em todo o País e eu me 
orgulharei em tomar parte 
nessa trajetória de futuras 
vitórias. Assim, durante 
a ‘Janela Partidária’ vou 
me desfiliar do meu atual 
partido para integrar a 
nova legenda”. 

Hoje, CEO da Hot 
Flowers, uma das maiores 
empresas do seu segmen-
to no mundo, e que em-
prega centenas de pessoas 
direta e indiretamente, o 
vereador Edvaldo Berti-
paglia é um político libe-
ral e de direita, que apoia 
abertamente o governo 
do presidente Jair Bolso-
naro (atual Aliança pelo 
Brasil).  

“De volta à lembran-
ça do seu José, um bom 
exemplo inspira, fortalece 
posições e ajuda a esco-
lher o melhor caminho. 
A presença de um mentor 
íntegro na nossa vida pode 
abrir a visão para campos 
onde ainda não se tinha 
explorado. E foi isso que 
aconteceu comigo”.  

Edvaldo Bertipaglia é pré-candidato a prefeito pelo PRTB

DIVULGAÇÃO
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O maior volume de veículos em direção ao Litoral está previsto para hoje, a partir das 10h

Carnaval movimentará as principais rodovias paulistas; Sistema Anchieta-Imigrantes realiza Operação Especial 
247 mil veículos devem passar pela SP-75

O Carnaval deve 
movimentar as 
rodovias paulis-

tas entre hoje (21) e a 
quarta-feira (26), com a 
passagem de cerca de 790 
mil veículos nas rodovias 
administradas pela con-
cessionária AB Colinas. 

Na SP-075 (Rodovias 
Archimedes Lammoglia, 
Prefeito Hélio Steffen, 
Engenheiro Ermênio de 
Oliveira Penteado e San-
tos Dumont), que liga 
Itu a Campinas, ao todo, 
são aguardados 247 mil 
veículos. 

Já na Rodovia Cas-
tello Branco (SP-280), 
uma das principais vias 
de acesso para o interior 
do Estado, cujo trecho de 
concessão da AB Colinas 
vai de Itu a Tatuí, deve 
receber 250 mil veículos. 

E a saída para o feria-
do promete ser intensa 
entre às 16h e 24 horas 
de hoje, e das 5h às 12h 
de amanhã (22). Por isso 
quem não deseja enfren-

DENISE KATAHIRA
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tar o maior tráfego devem 
evitar esses dois perío-
dos. Na volta, o horá-
rio de maior movimento 
deve ser na terça-feira 
(25), a partir das 10h. Já 
na quarta-feira (26), o 
motorista deve enfrentar 
um grande fluxo de veí-
culos entre as 9h e 16h.

Litoral
Já para aqueles que 

pretendem curtir o Carna-
val no litoral, a Ecovias, 
concessionária que admi-
nistra o Sistema Anchie-
ta-Imigrantes (SAI), es-
tima que entre 360 e 550 
mil veículos utilizem as 
rodovias para descer a 
serra em direção à Bai-
xada Santista durante 
o feriado. A contagem 
iniciou ontem (20) às 0h 
e se estende até às 23h59 
da próxima quarta-feira 
(26). 

E para garantir me-
lhor fluidez e a segurança 
viária dos motoristas, 
serão montadas opera-
ções especiais durante 
os períodos de pico de 
tráfego. 

O maior volume de 
veículos em direção ao 
Litoral está previsto para 
hoje (21), a partir das 
10h, momento em que 
está prevista a implanta-
ção da Operação Descida 
(7x3), que deve perma-
necer em vigor até às 
21h de sábado (22). Ela 
deve ser montada no-
vamente entre 7h e 13h 
de domingo (23). Nessa 
operação, os veículos 

com destino ao litoral 
podem utilizar as duas 
pistas da via Anchieta 
e a pista Sul da rodovia 
dos Imigrantes. A subida 
é feita pela pista norte da 
Imigrante.

Na volta do feriado, 
a concessionária espera 
um movimento maior 
na segunda-feira (24), 
quando deve montar a 
Operação Subida (2x8), 
a partir das 17h às 23h59. 
A previsão é que a Ope-
ração fique em vigor até 
a meia noite de segunda 

e seja reimplantada na 
terça-feira (25), das 9h 
às 1h de quarta-feira (26). 
Nesse esquema, as duas 
pistas da rodovia dos 
Imigrantes e a pista norte 
da via Anchieta serão 
destinadas aos veículos 
que retornam a São Pau-
lo, enquanto a pista sul 
da Anchieta fica à dispo-
sição dos motoristas com 
destino ao litoral.

 É importante destacar 
que a inversão de sentido 
das rodovias do SAI, du-
rante as operações de tráfe-

go, ocorre apenas no trecho 
de Serra – entre os km 40 e 
o km 55 da Via Anchieta, 
e do km 40 ao km 57 da 
rodovia dos Imigrantes.

Viagem de ônibus
E todo cuidado é pou-

co, por isso a Artesp 
(Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo) 
indica cuidados para que 
as viagens de ônibus 
sejam realizadas com 
conforto e segurança. A 
principal recomendação 
é viajar somente com 
empresas devidamente 
autorizadas para a pres-
tação do serviço. No 
caso das viagens inter-
municipais, as informa-
ções sobre a situação da 
empresa e a vistoria do 
veículo estão disponíveis 
no site da Agência. 

Para  combater  o 
transporte irregular, a 
ARTESP realiza fisca-
lizações nas rodovias 
estaduais. Em 2019, du-
rante todo o ano, 10.306 
veículos foram fiscali-
zados, sendo que 676 
veículos foram retidos 
por realizarem transporte 
clandestino.
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A importância da expressão corporal na educação infantil

DIVULGAÇÃO/UNIMAX

UniMAX Oportunidades acontece em março
Feira de empregos, negócios e voluntariado será no dia 7 de março, com entrada gratuita

DIVULGAÇÃO/UNIMAXPOR TATIANE DIAS

A UniMAX – Cen-
tro Universitário 
Max Planck pro-

move em 07 de março, 
sábado, das 9h às 12h30, a 
UniMAX Oportunidades 
2020. A feira de empre-
gos, negócios e volunta-
riado acontece no campus 
I da instituição de ensino, 
que fica na Avenida 9 de 
dezembro, 460, Jardim 
Pedroso – Indaiatuba. A 
entrada é gratuita.

Organizado pelo cur-
so de RH (Recursos Hu-
manos) e pelo Núcleo de 

Quando pensamos em 
Educação Infantil, esta-
mos nos referindo a um 
currículo repleto de “expe-
riências” e não de “Disci-
plinas”. No Colégio Meta, 
a Educação Infantil está 
organizada em fases, de 

Carreira da UniMAX, o 
evento é uma ação socio-
cultural (TOM) e conta 
com apoio da Prefeitura 
de Indaiatuba e do CIESP 
(Centro das Indústrias do 
Estado de São Paulo) e 
terá a participação de em-
presas da região, agências 
de emprego, alunos do 
Centro Universitário, ins-
tituições sociais e público 
em geral.

O objetivo do evento 
é viabilizar a aproxima-
ção entre empresas que 
tenham oportunidades 
de trabalho e a oferta 
de mão de obra quali-

ficada, potencializando 
as chances de inserção 
profissional no mercado. 
Além de acesso às vagas 
de trabalho, os visitantes 
participam de oficinas 
para análise de currículos 
e orientação sobre entre-
vista de emprego.

Neste ano, a Uni-
MAX Oportunidades 
conta novidades: sala 
de orientação sobre ela-
boração de currículos 
e dicas de entrevistas, 
orientações sobre a nova 
carteira de trabalho digi-
tal e a sala de vagas, com 
um painel com as vagas 

Evento visa viabilizar a aproximação entre empresas que tenham oportunidades de trabalho

COLÉGIO META
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acordo com a faixa etária, 
e os currículos seguem Ei-
xos Temáticos ou Campos 
de Experiências.

Segundo a nova ver-
são da BNCC, seis direi-
tos de aprendizagem e 
desenvolvimento devem 

ser assegurados para que 
as crianças tenham con-
dições de aprender e se 
desenvolver, de acordo 
com os eixos estruturan-
tes da Educação Infantil 
(interações e brincadeiras): 
Conviver, Brincar, Partici-

par, Explorar, Expressar e 
Conhecer-se.

A BNCC também es-
tabelece cinco campos de 
experiências, consideran-
do os direitos de aprendi-
zagem e desenvolvimento, 
onde as crianças podem 
aprender e se desenvolver. 
São eles: O eu, o outros 
e o nós; Corpo, gestos e 
movimentos; Traços, sons, 
cores e formas; Oralidade 
e escrita; Espaços, tempos, 
quantidades, relações e 
transformações.

Corpo, gestos e movi-
mentos propõe a explo-
ração dos espaços, das 
sensações e brincadeiras 
como forma de descobrir 
possibilidades e limites 
corporais. Todos esses 
conceitos são trabalhados 
a todo momento na Educa-
ção Infantil, mas é na aula 
de Expressão Corporal que 

as crianças se expressam 
com seu corpo, através do 
movimento. O corpo pos-
sibilita a criança apreender 
e explorar o mundo, esta-
belecendo relações com 
os outros e com o meio, 
de forma a se descobrir. 
Assim, acredita-se que 
sejam necessárias práticas 
pedagógicas na Educação 
Infantil que beneficiem o 
espaço de expressão atra-
vés de suas experiências 
com o movimento. 

É importante ressaltar, 
que o corpo fala, cria e 
aprende com o movimen-
to. Expressando-se através 
dos gestos, que estão ricos 
de sentidos, significados 
e intencionalidades. Os 
benefícios que a expressão 
corporal propicia à criança 
são muitos, quando esti-
mulados precocemente 
pelo professor.

As aulas de Expressão 
Corporal do Colégio Meta 
são ministradas pelos pro-
fessores William Barbosa 
e Walnir Ribeiro Júnior, 
que propõem um plano de 
aula diferenciado, dinâmi-
co e repleto de descober-
tas. Durante as aulas, são 
propostas atividades que 
favorecem o desenvolvi-
mento físico e motor das 
crianças e, consequente-
mente, a autonomia.

Para conhecer mais 
sobre o Colégio Meta, 
acesse www.colegiome-
ta.com, também no face-
book em facebook.com/
ColegioMeta ou faça uma 
visita. A Unidade I está 
situada na Rua Hermínio 
Steffen, nº 96, Jardim 
Regina e a Unidade II, 
na Av. Cel. Antônio Es-
tanislau do Amaral, nº 
1541, Itaici.

abertas na região. 
Empresas já con-

firmadas: Kion South 

America, Frispy Vege-
tais, Elo Forte Consul-
toria Imobiliária, Work-

cell Empregos, Global 
Empregos, Desafio RH, 
RHF Talentos.



As bebidas alcoólicas estão entre os produtos com as maiores taxas de tributações

Tributos encarecem produtos de Carnaval

Um levantamento 
realizado pela 
Associação Co-

mercial de São Paulo 
(ACSP) ao Instituto Bra-
sileiro de Planejamento 
e Tributação (IBPT) 
apontou que o Carnaval 
pode aumentar a arreca-
dação de impostos devi-
do à tributação elevada 
em alguns produtos que 
não podem faltar na 
festa dos foliões.

Como é o caso da 
bebida alcoólica que 
está entre os produtos 
com as maiores tributa-
ções. Quem compra uma 
caipirinha paga 76% do 
valor total em impostos 
federais, estaduais e 
municipais. A cerveja 
tem 42% de tributos 
embutidos no preço final 
e o chopinho, 62%. “A 
ressaca do consumidor 
também é no bolso”, 

DENISE KATAHIRA
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diz Marcel Solimeo, 
economista da ACSP. 
“Mesmo quem não bebe 
acaba contribuindo com 
a folia arrecadatória. O 
refrigerante tem alíquo-
ta de 42% em tributos”, 
completa.

Produtos muito con-
sumidos nas matinês 
pelas crianças também 
possuem impostos para 
acabar com a festa de 
qualquer um. Os famo-

sos sprays de espuma 
tem uma carga tributária 
de 45,94%, enquanto os 
confetes e serpentinas 
possuem 43,83%.

E para aqueles que 
vão curtir o Carnaval 
na praia não escapam da 
tributação nos produtos 
consumidos. Além das 
bebidas alcoólicas, o 
protetor solar também 
pesa no bolso devido 
à alta tributação que 

A cerveja tem 42% de tributos embutidos no preço final

ISTOCK/ILUSTRATIVA

chega a 41,74%. E nem 
mesmo o picolé consu-
mido na areia da praia 
escapa com 37,98% de 

carga tributária.  “Te-
mos alguns produtos 
considerados supérfluos 
– com tributação eleva-

da -, mas que no carna-
val não podem faltar na 
cesta do folião”, finaliza 
o economista.

Confira a carga tributária sobre cada produto:
FONTE: ACSP
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Polícia ainda investiga morte de haitiano
Sebien Theodore, de 33 anos, estava há pouco tempo na cidade
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A morte do hai-
t i ano  Seb ien 
Theodore,  de 

33 anos, segue sendo 
investigada pela Polí-
cia Civil. O homem foi 
encontrado ainda com 
vida no Parque das Na-
ções no último domingo 
(16). 

De acordo com o 
Boletim de Ocorrência, 
a Guarda Municipal foi 
acionada no começo da 
manhã de domingo, por 
um homem que passava 
pela Rua Jacob Lira, e 
viu o haitiano caído no 
matagal.

O resgate dos Bom-
beiros foi acionado, e 
o homem foi levado 
ainda com vida para 
atendimento na UPA 
(Unidade de  Pronto 
Atendimento) do Jar-

dim Morada do Sol. 
Ainda conforme o BO, 

o haitiano teria saído para 

DA REDAÇÃO
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A suspeita é de que o hatiano tenha sido vítima de latrocínio

Incêndio destruiu o imóvel localizado no Distrito Industrial

DENNY CESARE/CÓDIGO 19

REPRODUÇÃO EPTV

comprar um refrigerante, 
e não retornou.  Uma 
testemunha informou 

à polícia que Theodore 
tinha problemas com um 
outro haitiano, mas que 

aquele havia se mudado.
Latrocínio
A suspeita é de que 

Theodore tenha sido ví-
tima de latrocínio (roubo 
seguido de morte), já que 
no corpo havia sinais de 
agressão na região dos 
pulmões, onde provavel-
mente levou uma pancada 
(paulada). 

O haitiano estava na 
cidade há cerca de cinco 
meses, e mal falava o 
Português. Há suspeitas 
de que este pode ter sido o 
motivo das agressões por 
parte do(s) bandido(s).

O corpo de Sebien 
Theodore foi encaminha-
do ao IML (Instituto Mé-
dico Legal) de Campinas, 
e sepultado na manhã 
da última segunda-feira 
(17).

Até o fechamento des-
ta edição, ninguém havia 
sido preso. A Polícia Civil 
segue com as investi-
gações, e as câmeras de 
segurança no local podem 
auxiliar a localizar o(s) 
autor(es) do crime.

O incêndio em um 
galpão de recicláveis, na 
semana passada, levou à 
morte um engenheiro de 
27 anos. O funcionário 
da empresa não resis-

tiu às queimaduras após 
tentar apagar as chamas 
que destruíram o imóvel 
no Distrito Industrial de 
Indaiatuba. 

Henrique Yshianki 

MORTE
Incêndio em galpão de recicláveis deixa vítima fatal

Nichioka era engenheiro 
e natural de São Paulo, 
e havia sido transferi-
do para o município re-
centemente. A morte do 
profissional foi divulgada 

nesta segunda-feira, pela 
Prefeitura de Indaiatuba.

Henrique se feriu após 
estar no incêndio, que 
atingiu a empresa por 
volta das 19h do último 

dia 13, e deixou toda a 
infraestrutura tomada por 
fogo. Seis viaturas dos 
Bombeiros e caminhões-
-pipa foram ao local para 
controlar as chamas. 
Houve desabamento do 
teto e de paredes, e as 
equipes só conseguiram 
controlar as chamas apro-
ximadamente às 22h.  

Segundo informa-
ções da Prefeitura, Hen-
rique foi levado para a 
UPA (Unidade de Pronto 
Atendimento) Morada 
do Sol, e depois transfe-
rido para o Haoc (Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo); por fim, foi 

encaminhado ao centro 
de tratamento de queima-
dos, no Hospital Irmãos 
Penteado, em Campinas, 
onde morreu na noite de 
domingo (16).

Até segunda-feira 
(17), não havia registro 
de feridos no incêndio, 
já que Henrique foi so-
corrido por populares, 
e as autoridades ainda 
não tinham o registro da 
vítima. O corpo do enge-
nheiro foi liberado pelo 
IML (Instituto Médico 
Legal) na manhã sesta 
terça (17), e sepultado no 
Cemitério Vila Mariana, 
em São Paulo.



BENEFÍCIO
Inscrições para Bolsa Atleta seguem até o dia 28 de fevereiro

Estão abertas até 28 
de fevereiro as inscrições 
para os competidores que 
desejarem pleitear a con-
cessão da Bolsa Atleta 
com recursos do Fundo 
de Assistência ao Esporte 
(FAE) em 2020. O edital 
completo está disponí-
vel na edição 1.596 da 
Imprensa Oficial do Mu-
nicípio, com data de 7 
de fevereiro deste ano, e 
pode ser conferido no site 
da Prefeitura em www.
indaiatuba.sp.gov.br.

Podem pleitear a Bol-
sa Atleta praticantes das 
seguintes modalidades: 
atletismo, atletismo PCD, 
basquetebol, bocha, ca-
poeira, ciclismo, damas, 
futsal, futebol, ginástica 
artística, ginástica rítmica, 
handebol, judô, karatê, 
malha, natação, natação 
PCD, taekwondo, tênis, 
tênis de mesa, voleibol, 
vôlei de praia e xadrez.

O benefício será con-
cedido prioritariamente 
aos atletas e paratletas que 

DIVULGAÇÃO

Equipe está há 5 jogos sem vitória, e continua com 4 pontosno campeonato da Série A3
Primavera perde e vai para a vice-lanterna
DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

O jogo mostrou disputa acirrada, mas as equipes pegavam 
nos erros de finalização
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O Primavera per-
deu na sexta ro-
dada da primeira 

fase do campeonato da 
Série A3 do Paulista, rea-
lizada no último domingo 
(16). O Batatais conse-
guiu voltar a vencer após 
três rodadas para seguir 
na cola do líder Noroeste.

Jogando no Estádio 
Ítalo Mário Limongi, em 
Indaiatuba, o time alvirru-
bro venceu o Primavera, 

pelo placar de 1 x 0. Feli-
pe Santana de cabeça fez 
o único gol do jogo, nos 
minutos finais da segunda 
etapa.

Com o resultado, o 
Batatais aparece na ter-
ceira colocação com 11 
pontos, mesma pontuação 
do vice-lider Velo Clube, 
mas fica em desvantagem 
por conta do saldo de 
gols, e a quatro pontos do 
líder Noroeste, que ainda 
joga na rodada.

Com a derrota, o Fan-
tasma da Ituana vive um 

momento totalmente di-
ferente na tabela, na vi-
ce-lanterna, com quatro 
pontos e a cinco jogos 
sem vencer.

A partida
Desde seu inicio, o 

jogo mostrou disputa 
acirrada, com os dois 
times trocando passes no 
meio-campo e buscando 
chegar com perigo ao 
gol adversário. Apesar 
disso, ambas as equipes 
pegavam nos erros de 
finalização e por isso, o 

primeiro tempo terminou 
empatado em 0 x 0.

Na segunda etapa, o 
duelo seguiu da mesma 

forma. Jogando em casa, o 
Primavera até criava mais, 
mas pecava sempre no úl-
timo passe. Do outro lado, 

o Batatais foi mais preciso 
e em um das poucas opor-
tunidades, marcou o gol 
da vitória. Aos 39 minu-
tos, após uma jogada área, 
Felipe Santana apareceu 
na área e testou firme para 
o fundo das redes.

Sétima rodada
Neste sábado, dia 22, 

o Primavera vai receber o 
EC São Bernardo para a 
disputa da sétima rodada 
da Série A3 do campe-
onato, no Estádio Italo 
Mário Limongi, às 15h.

tenham obtido resultados 
classificatórios (1º ao 3º 
lugar) em campeonatos 
internacionais, nacionais 
ou regionais no ano an-
terior, representando o 
município. 

Os interessados devem 
estar em plena atividade 
esportiva no ano de 2020, 
representando a cidade 
de Indaiatuba, na mesma 
modalidade praticada no 
ano anterior à solicitação. 
Os valores são de R$ 350 
(categoria Jogos Regio-
nais); R$ 600 (categoria 
Estadual e Jogos Abertos 
do Interior); R$ 900 (cate-
goria nacional) e R$ 1.300 
(categoria Internacional); 
além de apoio viagem de 
até R$ 2.500.

“O principal objetivo 
do Bolsa Atleta é criar uma 
ajuda de custo que permita 
aos atletas locais desenvol-
verem suas modalidades, 
fmantendo a qualidade 
dos resultados que temos 
obtido nos últimos anos”, 
destaca o secretário de 

Esportes, Marcos Antônio 
de Moraes, o Marquinhos.

Requisitos
As inscrições devem 

ser feitas diretamente na 
Prefeitura, no setor de Pro-
tocolos, que fica na Av. 
Fábio Roberto Barnabé, 
2.800, Jardim Esplanada II, 
de segunda a sexta-feira, das 
8h às 17h, mediante a apre-
sentação da documentação 
completa exigida no Edital.

É muito importante que 
os atletas confiram o Edital 
na íntegra para se orienta-
rem e providenciarem os 
documentos necessários, 
já que a falta de qualquer 
documento solicitado im-
plicará na anulação da ins-
crição, sem obrigatorieda-
de de aviso prévio por parte 
da Secretaria de Esportes.

A lista de atletas e pa-
ratletas contemplados será 
divulgada em data a ser 
definida pela comissão ges-
tora do FAE nos mesmos 
canais de comunicação 
utilizados para a veicula-

ção deste edital, incluin-
do a Imprensa Oficial do 
município. Concedido o 
benefício, haverá fiscaliza-
ção quanto à assiduidade e 
comprometimento do atleta 
ou paratleta durante treinos 
e competições.

A ausência desses ele-
mentos sem justificativa 
poderá ensejar o cance-
lamento do Bolsa Atleta 
e o beneficiado deverá 
estornar os recursos even-
tualmente já recebidos nos 
meses anteriores de vigor 

da concessão. 
Mais informações po-

dem ser obtidas na Secre-
taria de Esportes, na Av. 
Visconde de Indaiatuba, 
1.250, no Jardim América, 
das 8h às 17h, ou pelo 
telefone (19) 3825-6270. 



Há 50 anos, a marmoraria Geraldini é 
pioneira na construção civil de Indaiatuba 
Empresa está no Grupo Prata da Casa, que reúne as melhores empresas do setor na região 
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A marmoraria Ge-
raldini atua em 
Indaiatuba há 50 

anos. Sendo a primeira 
empresa do setor no mu-
nicípio, busca oferecer 
aos clientes serviços e 
materiais de alta quali-
dade. “Desde a fundação 
até os tempos de hoje não 

paramos de nos aperfei-
çoar, criando processos e 
mecanismos para garantir 
qualidade e satisfação ao 
nosso cliente, sendo deta-
lhistas no que fazemos”, 
declara André Ricardo 
Ganzarolli.

Estando à frente dos 
negócios, ao lado da espo-
sa, Simone Pistoni Gan-
zarolli, André conta que 
a Geraldini possui uma 
vasta linha de produtos 

Em seus projetos, a empresa prima pelos detalhes, a fim de garantir a qualidade e a satisfação dos clientes, mantendo sua tradição no ramo

em seu catálogo, com 
o intuito de garantir ex-
clusividade nos projetos 
desenvolvidos. “Recebe-
mos rochas ornamentais 
de todo o mundo, além 
de granito, quartzitos, 
mármores, limestone e 
travertinos. Onix e ma-
teriais industrializados 
também incluem nosso 
portfólio”, completa o 
empresário.

A Geraldini conta hoje 

com 35 colaboradores, 
divididos entre os setores 
administrativo, comer-
cial, técnico, produtivo e 
de instalação. “Atende-
mos tanto o consumidor 
final, que são as obras de 
arquitetura, e empreen-
dimentos que abrangem 
obras em grande escala”, 
acrescenta André.

Tendências
As inovações são uma 

constante na marmoraria 
Geraldini e, este ano, a 
empresa pretende reinau-
gurar o seu showroom. 
“Vamos apresentar aos 
clientes, especificadores 
e parceiros, as mais novas 
tendências do setor, que 
são as lâminas sintetiza-
das de alta resistência, e 
que permitem aplicações 
variadas, além de novos 
itens que estamos agre-
gando para apresentar 

uma solução integrada 
para o nosso cliente”, 
explica André.

O gestor garante que 
qualidade e pontualidade 
são exigências do mer-
cado. “Prezamos pela 
clareza nas informações 
e o nosso sucesso está 
na satisfação de nossos 
clientes.”

A empresa também 
é credenciada no Grupo 
Prata da Casa. “Neste 
grupo, as empresas são 
avaliadas em seu ramo 
de atuação, referente à 
sua imagem junto ao pú-
blico, grau de satisfação 
dos consumidores e qua-
lidade. Estar neste rol de 
empresas é uma honra 
para a Geraldini, pois sig-
nifica que estamos entre 
os melhores da construção 
civil”, conclui André.

Showroom e 
fábrica

Rua Jade, 56 – Re-
creio Campestre Joia 
– Indaiatuba/SP
Contato: 
(19) 3894-6868/6860 
(19) 97401-7858
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Tudo pronto para 
o Carnaval 2020 
de Indaiatuba. No 

total, serão realizados 
nove eventos em dife-
rentes pontos da cidade, 
para públicos diversifica-
dos, das crianças à Me-
lhor Idade. A novidade 
é a estreia do CarnaPet, 
que terá sua primeira edi-
ção no domingo, dia 23, 
das 8h30 às 11h, na Praça 
Prudente de Moraes.

A folia começa hoje, 
dia 21, com o Carnaval 
das Marchinhas para a 
Melhor Idade, no Espa-
ço Bem Viver ‘Mario 
Jacintho da Silva’. A 
animação fica por conta 
do Grupo Folia. 

Amanhã, sábado (22), 
a folia acontece em dois 

Carnaval reúne atrações para todas as idades
A novidade da programação 2020 é o CarnaPet que acontece no domingo (23)

pontos da cidade. No es-
tacionamento do Parque 
da Criança que recebe 
a escola de samba Aca-
dêmicos do Sereno e os 
grupos Detona Mulekera 
e Amor de Carnaval, e no 
Campo Bonito que rece-
berá a escola de samba 
Imperador de Santa Cruz 
e a Bateria Classe A 
que se apresentam em 
trio elétrico que ficará 
na Avenida Clovis Fer-
raz Camargo. Ambos os 
eventos acontecem das 
18h às 22h.

Já no domingo (23) 
quatro eventos movi-
mentos a cidade. A pro-
gramação tem início às 
8h30, com o CarnaPet, 
que acontece na Pra-
ça Prudente de Moraes 
com animação do Grupo 
Amor de Carnaval. No 
repertório, as clássicas 
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marchinhas. O evento 
contará com a presença 
de entidades que atuam 
na proteção e defesa dos 
animais em Indaiatuba. 
“O CarnaPet foi criado 
para reforçarmos a cam-
panha pelos bons tratos 
aos animais e também 
para que os foliões de to-
das as idades possam se 
divertir com seu melhor 

amigo de quatro patas”, 
revela Tânia Castanho, 
secretária de Cultura. 

A programação de 
Carnaval se encerra na 
segunda-feira (24) com 
mais dois eventos. Das 
18h às 22h, o estacio-
namento do Parque da 
Criança recebe a Bate-
ria Classe A e o grupo 
Swingueira Negra.

A Praça Prudente de 
Moraes abriga nova-
mente o Carnaval das 
Marchinhas, evento que 
já se tornou tradição 
em Indaiatuba e região. 
Com animação do Grupo 
Folia, o evento acontece 
das 17h às 22h.

Todos os eventos 
contarão com barracas 
de alimentação coman-

dadas por entidades as-
sistenciais, associações 
de proteção e defesa dos 
animais e das agremia-
ções carnavalescas que 
integram a programação 
do Carnaval 2020.

Parque da Criança
O Parque da Criança 

recebe a matinê, das 16h 
às 20h, e a concentração 
acontece na parte seca 
do parque que contará 
com o show ‘Brincando 
de Música no Carnaval’. 
Com novos arranjos de 
clássicos carnavalescos 
criados para a criançada, 
Koringa será acompa-
nhado no palco por sua 
banda, formada por Kiko 
Motta, Andrelino, Rafael 
Toledo e André Diniz.

Confira a programa-
ção completa em www.
maisexpressao.com.br

Escolas de Samba irão animar os foliões no Carnaval de Indaiatuba



LANÇAMENTO
Escritor J.R. Guedes lança dois livros em março

ORQUESTRA SINFÔNICA DE INDAIATUBA
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Horóscopo de 21 a 26/02
Por Alex Costa Guimarães

 
Durante esta semana as energias estão direcionadas para diversos 
benefícios que estão ligados á sua vida financeira e material. Pode 
inclusive fechar uma parceria interessante, ou uma reformulação 
no contrato que venha desenvolvendo. Também pode conhecer 
uma pessoa que resultará em parceria comercial. Sua vida social 
e qualquer trabalho realizado em equipe ganham mais força. 

 
 
O taurino tem oportunidade nestes momento para realizar seu cres-
cimento e expansão em todos os setores de sua 
vida, especialmente no campo profissional e material. Novos pro-
jetos podem surgir e com elas a possibilidade de concretização. 
Grandes oportunidades começam a aparecer em sua vida profissio-
nal. O nativo começa a ser visto pelos outros e pode gerar sucesso 
e reconhecimento de seus esforços.
 
 

O geminiano pode se ver mais fechado, mais sismado e re-
flexivo com suas emoções, precisando de seus cuidados, pois 
corre o risco de se ver perdido em seu mundo emocional. O 
momento é muito bom para fazer planejamentos e não mui-
to para concretizar, seja em sua vida profissional, seja em 
sua vida amorosa. Fase para renovar sua fé e seu otimismo. 

 
 
O canceriano estará com maior facilidade de se envolver e gerar compromissos sociais. 
Essa fase envolve surgimento de novas amizades e reaproximação 
de algumas. Pode inclusive despertar paixões neste período. Exce-
lente momento para contatar empresas, instituições ou pessoas que 
tenham possibilidades de gerar seus sonhos. Um novo contrato pode 
ocorrer e o dinheiro pode vir daí, ou de situações como divórcio. 
 
 

O leonino que estiver buscando deslanchar sua profissão terá ago-
ra oportunidades muito interessantes para sua carreira. Um plano 
de negócios antigo pode ser colocado em prática ou passa a ser 
visto e considerado. O nativo deve dar atenção a esse projeto. 
Os relacionamentos pessoais e profissionais estão ativados e isso 
pode aumentar seus compromissos sociais.

 
 
O virginiano estará desejoso de largar tudo e sair do país, mas ao mesmo 
tempo se sentirá muito envolvido em novos projetos de médio prazo e 
com pessoas que vêm de longe. Bom momento para fazer projetos de 
viagens mudança de casa ou de cidade. Sua rotina de trabalho estará 
movimentada. Sua energia vital se encontra em uma fase de equilíbrio. 
 
 
 
O libriano pode se sentir mais fechado ou mais introspectivo nessa semana, e o nati-

vo entrará em contato mais fortemente com seu mundo emocio-
nal. É importante nesse momento, saber largar e não acumular 
sentimentos, pessoas ou objetos, que não fazem sentido em sua 
vida e devem ser afastados dela. Apesar dessa introspecção dese-
jada, o nativo se verá envolvido nos contatos sociais e conhecerá 

muitas pessoas novas.
 
 
O escorpiano começa esta semana percebendo que os esforços fei-
tos em sua vida profissional ou em seu trabalho rendem benefícios. 
Agora continuam os indícios desse movimento em seus relaciona-
mentos pessoais e profissionais. Uma nova parceria ou sociedade, 
que começou a ser negociada há alguns dias, pode ser firmada, mas 
precisa ser avaliada para não ficar totalmente cego diante dos fatos. 
 
 

O sagitariano pode sentir uma certa pressão para realizar seu traba-
lho, pois há indícios de que sua energia está focada no campo pro-
fissional. No entanto, precisa se aprofundar e conhecer melhor os 
detalhes daquilo em que está trabalhando. Apresente suas ideias, 
seus projetos, esse é o momento. Novos acordos e negociações 
podem gerar novos contratos, nessa fase.

 
 
Sua vida social e seus sentimentos estarão sendo um foco de aten-
ção. Pessoas queridas podem ir embora de sua vida ou vir a falecer. 
Ao mesmo tempo o nativo poderá se sentir mais leve e com mais 
possibilidade de se soltar e relaxar (o que é difícil na maior parte das 
vezes). Um romance pode vir a ocorrer nessa fase, que também é 
muito boa para aquisição de bens e imóveis.
 
 

O aquariano sente dentro de si maior possibilidade de entrar em 
contato consigo mesmo e equilibrar suas forças interiores. O resul-
tado disso ocorrerá como ajustes em sua vida doméstica e nos rela-
cionamentos familiares. Aproveite para mexer e remodelar sua casa 
ou o lugar que você fica. Deixe-o com sua cara. Estará mais afetuo-
so e desejará conversar com todos. Essa força irá trazer benefícios.  

 
 
Apesar do inferno astral, o nativo sente que pode criar um bem-estar 
mental e dar prosseguimento a seus projetos pessoais ou profissio-
nais. O momento é ótimo para a comunicação, o comércio, a moda e 
as vendas. Se você trabalha com isso terá muitas chances. Aproveite 
para planejar o que irá fazer em sua vida pessoal (principalmente 
amizades) ou profissional.
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A Orquestra Sinfô-
nica de Indaia-
tuba abre, em 

março, a sua agenda de 
programação, e em 2020 
apresenta a temporada 
mais completa desde sua 
fundação.

Entre as apresenta-
ções estão os concertos 
da Série Oficial e Série 
especial, com repertó-
rios variados, além da 
celebração dos 250 anos 
de nascimento do compo-
sitor alemão Ludwig van 
Beethoven que será ho-
menageado no Concerto 
de Abertura da Tempora-
da que acontece no dia 7 
de março, às 20 horas, no 
Ciaei (Centro Integrado 
de Apoio à Educação de 
Indaiatuba), com entrada 
franca.

O escritor José Roberto 
Guedes de Oliveira irá 
lançar mais dois livros 
em março. Um deles é o 
segundo livro sobre Walt 
Whitman.

Nesse segundo livro 
sobre o poeta norte-ame-
ricano, intitulado “Walt 
Whitman - Poeta e, depois, 
Profeta”, foi reunido finos 
escritores e pesquisadores 
da vida e da obra de Whit-
man. “Desta feita, com 
todo cuidado possível, é 
claro, trabalhei na compo-
sição de cada capítulo da 
obra com esmero e dedica-
ção, pelo que prezo e tenho 
por Whitman, trazendo à 
baila, num volume opor-

Orquestra Sinfônica abre 
temporada 2020 em março
Os concertos serão divididos em Série Oficial e Série Especial

“Beethoven é talvez 
o compositor mais im-
portante para a música 
sinfônica, tanto que po-
demos dizer que existe 
o ‘antes de Beethoven’ 
e o ‘depois de Beetho-
ven’”, destaca o regente. 
“Sua obra foi tão im-
pactante que influenciou 
praticamente todos os 
compositores da geração 
seguinte. Por isso, nada 

mais justo que, neste ano 
em que comemoramos os 
250 anos de nascimento 
do compositor, façamos 
uma homenagem nesse 
primeiro concerto que 
marca a abertura da nossa 
temporada de 2020”.

A Série Oficial será 
composta pelos clássi-
cos: grandes sinfonias, 
concertos com solis-
tas conceituados e uma 

ópera. Já os concertos 
da Série Especial acon-
tecerão quase todos ao 
ar livre e reúnem progra-
mas diferentes daqueles 
que se espera de uma 
orquestra: concertos de 
rock, um especial para 
crianças, além da tradi-
cional participação no 
Encantos de Natal, em 
dezembro. “Atualmen-
te, além da Orquestra 
Sinfônica, nossa institui-
ção mantém a Orquestra 
Jovem de Indaiatuba e 
uma Escola de Música 
que atende gratuitamente 
mais de 200 crianças e 
jovens instrumentistas”, 
afirma Paulo de Paula, 
diretor artístico e regente 
da Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba.

Confira a programa-
ção completa em nosso 
portal www.maisexpres-
sao.com.br

Orquestra Sinfônica abre temporada no dia 7 de março

“Crônicas e outros bichos – Vol. II” será lançado no próximo mês
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tuno e interessante, já que 
a cada instante há algo de 
novo na poesia whitmania-
na, uma condensação de 
riquíssima nomenclatura 
dele e sobre ele”, disse o 
autor.

O livro “Walt Whitman 
- Poeta e, depois, Profeta”, 
tem edição da Chiado Gru-
po Editorial, e possui 296 
páginas. A obra pode ser 
adquirida, na pré-venda, 
no valor de R$ 39.

Crônicas e 
Outros Bichos
O segundo livro que 

será lançado é o Volume 
II de “Crônicas e Outros 
Bichos”. A edição contêm 

novos artigos e crônicas 
de várias épocas. “É mais 
um esforço de minha parte, 
contanto, é claro, com a 
adesão dos amigos, pa-
rentes, conhecidos e sim-
patizantes, na leitura e na 
aquisição dos exemplares, 
sem os quais não lograria 
êxito em tal edição”, revela 
o autor. “O livro possui 
novos sabores para os que 
gostam de leitura apetitosa, 
bem suave e acessível a 
todos, mas possuídas de 
todo lirismo que procurei 
impor em suas páginas”, 
completa.

A obra “Crônicas e ou-
tros bichos – Vol. II” tem 
edição da Chiado Grupo 
Editorial, e possui 290 pá-
ginas, e pode ser comprada 
na pré-venda por R$ 46. 

Pré-venda
A pré-venda das duas 

novas obras de J.R. Guedes 
de Oliveira acontece nos 
sites da Martins Fontes 
Paulista (www.martins-
fontespaulista.com.br); na 
livraria Saraiva (www.
saraiva.com.br); e a loja 
virtual Travessa (www.
travessa.com.br). 
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UniMAX recepcionar calouros do curso de Medicina Veterinária

Eliana, Celso e Rosângela no Esquenta de Carnaval do Clube 9 de Julho

A cidade de Americana foi o palco do primeiro jogo de Rugby da Copa RMC ASA Alumínio de Rugby. O primeiro 
combate foi entre Os Tornados de Indaiatuba X os Cougars de Vinhedo, e nossos garotos venceram por um 
score de 98 x 24. AVANTI TORNADOS

Prof. Elton, Daiany e Professor Lucas do Colégio 
Meta, em campanha contra brincadeiras agressivas.

Wesley Ometto, Patricia Doneda, Paloma Procópio, Vinicius Procópio e Vinicius 
Firmino equipe da Probos Imóveis

A HairStylist Natália Lopes, finalizando mais um Loiro

Dr. Thiago da Sorriprime, sempre com muito carinho 
e atencioso para com seus clientes da clínica. 
Trabalhando com o que há de mais moderno no 
mercado para a beleza e saúde bucal
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Vá ser feliz com o almoço executivo do Grenelle 
Gastro Pub por apenas R$22.Pegue a família 
chame os amigos e corra! Avenida Conceição, 
250. Fone: (19) 3834-4802

João e Graziela saboreando a maravilhosa costela do 
restaurante Kostela do Japonês

Agradecemos aos nossos funcionários, fornecedores, 
clientes e amigos a confiança depositada em nós durante 
esses 34 anos! “Não é o quanto fazemos, mas quanto amor 
colocamos naquilo que fazemos. Equipe Duas Rodas

Os amigos Carla, Germano e Ivan no restaurante Kostela 
do Japonês essa semana

A Nova Loja

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

Casamento de Jéssica Tanucci no último dia 11/01/20. É 
a A Nova Loja homenageando sua cliente. 

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, para sua casa, escritórios, 
empresas e comércios em geral. Sempre com os melhores 
preços! Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 3894-4638 / (19) 
99763-2829

Grenelle Gastropub

Dra. Sueli com o lindo Bart e a tutora Fátima, em consulta 
na Clínica Bicho Amigo

Clínica Bicho Amigo

Duas Rodas

Mais uma obra realizada pela Mr Roof no Cartório do 
Cambuí em  Campinas. A Mr. Roof estruturas para telhados 
em aço galvanizado, trabalham com orientação na execução 
da montagem ou entregam seu telhado pronto. Telhados 
embutido para uso de telhas galvanizadas, fibrocimento e 
também telhados com telhas cerâmicas. Mr Roof inovação 
em telhados. Faça orçamento sem compromisso por e-mail 
ou WhatsApp: comercial@mrroof.com. Br Fone (19) 98355-
8383

Adelaide Decorações

Mr. Roof
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Coluna do Chef

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

Dicas para se preparar para o Carnaval

Amigos leitores, uma das épocas mais esperadas 
pelos brasileiros é o Carnaval, quando multidões 
vão as ruas aproveitarem os cinco dias de folia.    

Durante as festas é comum gastar muita energia 
e, para que não haja nenhum problema, o recomen-
dado é apostar em alimentos que possuem um valor 
energético bem alto, como chocolates, açaí, banana, 
mel e aveia. Uma dica é preparar um Smoothie de 
Banana, com castanha, mel, aveia e maca peruana, 
um ingrediente que contém bastante energia e pode 
ser encontrado em lojas de produtos naturais ou de 
manipulação.

Para os foliões que preferem uma alimentação 
completa, a minha recomendação seria o prato de 
Filé de frango grelhado, com a trilogia de grãos. 
Entre as sementes é interessante acrescentar a qui-
noa, que é um grão com muito valor energético, o 
tradicional arroz, chia e lascas de castanha.

A última dica, vai para a preparação pré-Carna-
val, na qual eu recomendo tomar um açaí, que é um 
alimento bem forte e oferece bastante sustança. Os 
adeptos à academia, que possuem uma dieta para 
o treino, posso sugerir uma omelete com queijo, 
tomate, salada ou até mesmo ovo cozido. A ideia é 
deixar todos preparados para os dias de festas que 
estão por vir!

Bom Carnaval!

Gustavo e Júlio César almoçando no Jirau Restaurante

Os alunos  Davi, Maria Eduarda e Nicole do 5º ano 
da Unidade I do Colégio Meta em campanha contra 
brincadeiras agressivas

Oldinei saboreando a comida do Restaurante Cintra

Viviane e Hugo em um delicioso almoço em familia no 
Grenelle Gastro Pub

Alina, Leonardo, Ana Lucia, Adriana, Joao, Leonardo, Dalva, Roseli na Academia 40+

A veterinária Andrea com o lindo Maninho e a tutora 
Silene com o fofo Banzé,em consulta na Bicos & 
Focinhos.Vale ressaltar que a Clínica está com Oferta 
no Banho e Tosa nesse carnaval para pets de até 10 kg, 
banho+tosa+hidratação 30 reais e banho+tosa verão 40 
reais.Se informe (19) 3835-7750
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Estive essa semana aos cuidados da minha cliente Angelica 
Mariano Terapeuta capilar, fiz um tratamento de hidratação 
e tintura, o resultado foi muito bom. Agende seu horário e 
saiba mais sobre os tratamentos maravilhosos que ela tem 
Tel.: 99272-8937

A Farmais Itaici esta com uma super promoção no filtro 
solar com base + sabonete líquido para peles oleosas, o 
valor é R$ 66,90, fiquem atentos a promoção é valida até 
dia 28/02 então aproveite.

Estreou tambem essa semana no Mais Expressão o 
programa MAIS SAÚDE com o Dr. Eduardo Santos do 
Indaiatuba Hospital, com patrocínio da Aguá Ibira da 
Aquamarine, não percam no próximo programa teremos 
uma entrevista com o ortopedista Dr. Rodolpho Annicchino. 
Seja muito bem vindo Dr. Eduardo

Aconteceu no dia 17/02 o pré lançamento da ROTA GASTRONÔMICA, no Vila Manresa em Itaici,  a cidade de Indaiatuba 
se destaca pela diversidade de seu calendário anual de eventos culturais, esportivos, de negócios e principalmente
gastronômicos. Com o intuito de movimentar o turismo gastronômico a secretária da cultura lança para o ano de 2020 a 
Rota Gastronômica. Na foto Fabio do The Hops e Valéria do Vila Manresa do Conselho de Turismo , Tânia Castanho da 
Secretaria de cultura de Indaiatuba, Prefeito Nilson Gaspar e Padre Adilson

Ligia da Pizzaria Torrelaguna esteve no pré lançamento da Rota Gastronomica para saber 
mais informações e fazer parte da programação

Estreou no Mais Expressão o programa MAIS DELÍCIAS 
com a Ana Paula Gerbelli, formada em nutrição, ela sempre 
amou a culinária, ela já trabalha na área a quase 20 anos 
dando aula, e agora vai estar toda semana aqui no nosso 
programa. Seja muito bem vinda Ana

E foi assim o primeiro dia de aula temática aos sábados no Colégio Candelária, com o 
novo método de ensino o PH algumas mudanças acontecem para o ensino médio, como 
aulas aos sábados 01 vez por mês. O Colégio parabeniza a todos alunos pela presença
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 885

DE IPTU
SÍTIO - ST00055

02 CASAS, POMAR, REPRESA
 AREA TOTAL 34.717,37 M²

R$ 650.000,00

VENDA TERRENOS 

LANÇAMENTO – TERRENOS EM 
INDAIATUBA

TERRENOS DE 150M² COM ENTRADA 
DE R$ 14.000,00

E SALDO EM ATÉ 144 PARCELAS

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

JÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇA-
MENTOS TERRENOS EVIDÊNCIAS  

333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACOPOS 
TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 
00754

TERRENO 400 M²
R$ 339.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCALIZA-
ÇÃO PRIVILEGIADA ÁREA TOTAL 

674,45M°
R$ 2.023.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², ESCRITO-

RIO E WC.
R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

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

VILA BRIZOLA – CA03193
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC E GARAGEM.
R$ 200.000,00

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 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

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

R$ 250.000,00
  

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 FREN-
TE, 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM.
CASA DE FUNDOS, 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, QUINTAL.
TERRENO 352M²

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PRÓXI-
MO AO HAOC.
R$ 430.000,00

CCASA COND. VISTA VERDE – 
CC00098

 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, COZI-

NHA, GARAGEM.
R$ 450.000,00

CVILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 

DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 
AREA DE SERVIÇO. GARAGEM. AREA 

DO SALÃO 90M².
R$ 600.000,00  

VENDA CHÁCARAS   

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

RASQUEIRA.
R$ 750.000,00 ( ACEITA PERMUTA ) 
LOCAÇÃO R$ 3.500,00 + R$ 105,00 

R$ 180.000,00
CENTRO – AP 00558

KITNET COM QUARTO, COZINHA E 
BANHEIRO, 01 VAGA

R$ 175.000,000 + R$ 313,00 (CONDO-
MINIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 
BANHEIRO (MOBILIADA) ,02 VAGAS

R$ 190.000,000

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

WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO SEPA-
RADA 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 

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 (CON-
DOMINIO)

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

WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

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

TES, COZINHA, ÁREA DE SERVI-
ÇO WC,01 VAGA GARAGEM. R$ 

290.000,000

CIDADE NOVA – AP00961
03 DORMITÓRIOS, COM ARMÁRIOS, 

SENDO 01 SUITE,SALA,
DOIS AMBIENTES COM SACADA, 

COZINHA COM ARMÁRIOS,
03 WC, AREA DE SERVIÇO, 01 VAGA 

DE GARAGEM.
R$ 550.000,00 

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

R$ 106, 53.
JARDIM MORUMBI – AP 00940

02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 
AMERICANA, VARANDA, WC, 02 

VAGAS, .
R$ 1.300,00 ( INCLUSO COND. E 

IPTU).

JCENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DOR-
MITÓRIO, COZINHA, WC, GARAGEM.
R$ 1.400,00 ( INCLUSO CONDOMÍNIO 

E IPTU).

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

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

R$ 1.400,00

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)

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUI-
TES COM CLOSET, 02 VAGAS DE 

GARAGEM.
R$ 2.990,00 + CONDOMÍNIO R$ 382,00 

+ IPTU R$ 146,00
( APARTAMENTO MOBILIADO )

VENDA APARTAMENTOS  

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

R$ 150.000,000 + R$ 40,00 (CONDO-
MINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEI-

RO, 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

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

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA

LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

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

 BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 04 

BANHEIROS
R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

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

NHA, ESCRITÓRIO E VAGA PARA 10 
CARROS

R$ 6.000,00 + R$ 240,00 (CONDO-
MINIO)

DISTRITO INDUSTRIAL-  VITÓRIA 
MARTINI

GALPÃO COM MEZANINO, REFEITÓ-
RIO, COZINHA, ESCRITÓRIOS, WC, 

AREA FABRIL 368M².
R$ 6.200,00

LOCAÇÕES CASAS

MORADA DO SOL – CA03188
CASA  DE FUNDO, 01 DORMITÓRIO, 

COZINHA, WC, GARAGEM.
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 INCLUSO )

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 SUI-

TE, SALA, COZINHA, WC ,AREA DE 
SERVIÇO, 

VAGA PARA 02 CARROS.
R$ 1.000,00 + IPTU R$ 70,00

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 VALENÇA – CC00104
SOBRADO COM 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 02 SUITES COM ARMÁRIOS 

EMBUTIDOS,
SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, AREA 
GOURMET COM CHURRASQUEIRA,

LAVANDERIA, GARAGEM PAR 02 
CARROS, COZINHA PLANEJADA, 

PORTARIA
24 HORAS, AREA DE LAZER.

R$ 2.500,00 + CONDOMÍNIO R$ 525,00 
+ IPTU R$ 55,00

CONDOMÍNIO MONTREAL – CC0000
03 SUITES,  SALA 02 AMBIENTES, 

COZINHA PLANEJADA, WC SOCIAL, 
AREA DE SERVIÇO,

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

R$ 113,00

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 COMER-

CIAL, COM 05 QUARTOS, 04 BANHEI-
ROS, 03 SUITES, SALA, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 
02 CARROS.
R$ 4.500,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA.
R$ 900,00 + 240,00  CONDOMINIO + 

IPTU R$ 54,00

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 
SERVIÇO,

AREA GOURMET, COM  CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM PAR 02 CARROS.
R$ 1.100,00 + COND. R$ 348,00 + IPTU 

ALUGA - LINDA CASA EM COND FECHA-
DO - 03 DORM (02 SUÍTES), SALA 2 AMB, 
ÁREA GOURMET, MÓVEIS NOS DORMI-
TÓRIOS E COZINHA. PORTARIA 24HR
R$2.500,00 + COND.

JD. SANTA RITA - CA03187 - 03 DORM 
(02SUÍTES), SALA DE ESTAR E JANTAR, 
CHURRASQUEIRA, QUINTAL E ÁREA DE 
JARDIM. 216M² A.C , TERRENO 177M²  - R$ 
278.000,00

BELVEDERE AP00960 - LINDO APTO, PRI-
MEIRA LOCAÇÃO COM MOVEIS NOS DORMI-
TÓRIOS, COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO VA-
RANDA COM CHURRASQUEIRA. PORTARIA 
24HRS - ALUGUEL R$ 1200,00 + COND.

VILA AVAÍ   VENDE 03 DORM (1SUÍTE), SALA, 
COZINHA, A.S, CHURRASQUEIRA, PORTÃO 
ELETRÔNICO E GARAGEM COBERTA P/ 02 
AUTOS R$ 350.000,00

JD REGINA- CA03057 VENDE - IMÓVEL DIFERENCIADO PELO SEUS PLANEJADOS NOS 3 
DORMITÓRIOS, BANHEIROS, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, SALA, ÁREA GOURMET, GE-
RADOR DE ENERGIA A GÁS, SISTEMA DE SEGURANÇA, PORTÃO ELETRÔNICO E 7 APARE-
LHOS DE AR CONDICIONADOS IMÓVEL SEMI MOBILIADO. 3 DORMITÓRIOS (1 SUÍTE), CO-
ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, SALA 2 AMBIENTES, BANHEIRO SOCIAL, ÁREA GOURMET COM 
LAVABO E PISCINA 7X2,30M² COM LED E CASCATA.  ÁREA TERRENO 250M². GARAGEM P/ 
04 AUTOS. DOCUMENTAÇÃO EM ORDEM. ACEITA PERMUTA POR APARTAMENTO NA BAI-
XADA SANTISTA (PREFERÊNCIA PRAIA GRANDE, SANTOS OU GUARUJÁ) R$ 800.000,00

LOTES A PARTIR DE 200M² R$ 130.000,00
OU ENTRADA R$ 30.000,00 +  84 PARCELAS 
R$1.995,00 VENHA CONFERIR: 3875-2215

VENDA - PORTAL DAS ACACIAS - CA03192 
- 03 DORM (02 SUÍTES), AMPLA SALA, COZ 
PLA, 05 WC, CHURRASQUEIRA,QUINTAL, 
E 02 VAGAS. (AR COND, ARMARIOS) R$ 
580.000,00  ALUGUEL R$ 2.600,00



B2 Imóveis

CA08642 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² AC. 
90 m² - 3 dormitórios (1 suíte), WC social, sala para 2 
ambientes, lavabo, cozinha planejada e área gourmet 
com churrasqueira e 2 vagas de garagem sendo 1 co-
berta. Condomínio com área de lazer completa e por-
taria 24 horas. R$ 2.100,00 + Condomínio + IPTU.

CA06077- VISTA VERDE - AT-175 m²- AC-105 m², Casa 
térrea com 03 dormitórios sendo 01 suíte, sala 02 
ambientes, cozinha planejada, despensa, lavanderia, 
churrasqueira, 02 vagas de garagem. R$ 2.500,00+ 
COND+ IPTU.

CA05788 - VILLA ROMANA - AT.300m² AC.300m² 04 
suítes sendo 01 master, WC social, sala 03 ambientes, 
cozinha, despensa, dormitório de empregada, churras-
queira, piscina, área de luz garagem para 04 autos. R$ 
4.000,00 +  IPTU + condomínio

VENDA

TE05946 - JARDIM RESIDENCIAL PARK REAL - AT 150m² 
R$ 170.000,00

TE05954 - TERRENO PLANO A 100 METROS DO ASFAL-
TO - LOTEAMENTO ALDROVÂNDIA GLEBA 2 - AT. 1000 
m². R$ 181.000,00

AP04706 - RESERVA VISTA VERDE - AU. 62,72 m² - 03 
dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, sala 02 Am-
bientes (estar e jantar), cozinha, lavanderia e garagem 
p/ 02 autos descoberta. R$ 300.000,00 (ESTUDA PAR-
CELAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO)

CA08665 - JARDIM MORADA DO SOL - 03 dormitórios 
(sendo 01 Suíte com Hidro com planejado), WC social,  
Sala ampla, Área de Serviço, Cozinha planejada, Chur-

rasqueira em Alvenaria, Sistema de Câmeras de Segu-
rança, Portas e Janelas de Alumínio marca Sassazaki;, 
sistema de Aquecimento de água por Energia Solar, 
ótimo acabamento, próximo ao parque ecológico, 
hospital, supermercados, fácil acesso para o distrito 
industrial. R$ 550.000,00.

CA08653 - JD. DOS COLIBRIS - AT. 75m² - AC. 45m² 
- EXCELENTE CASA TERREA RECEM ENTREGUE - -01 
dormitórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
quintal, 02 vaga descoberta. O imóvel será entregue 
com estrutura para após entrega fazer sobrado com 
local definido da escada. R$ 179.900,00

CA08699- JARDIM SANTA RITA - SALTO/SP - AT 150m² 
- AU 130m² (cada casa) - IMÓVEL ASSOBRADADO, 
sendo 02 CASAS. IMOVEL 01 em frente a garagem 
com: sala, cozinha americana 01 suíte. IMOVEL 02 
embaixo com: cozinha americana e 01 suíte.  Tanque 
e 01 wc. 02 vagas de garagem descobertas. VENDA R$ 
250.000,00 - (ESTUDA PERMUTA, EXCETO CARRO).

CA08642 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 125 m² 
AC. 90 m² - 3 dormitórios (1 suíte), WC social, sala de 
estar, sala de TV, sala de jantar, lavabo, cozinha pla-
nejada integrada a área gourmet com churrasqueira, 
cooktop e coifa e 2 vagas de garagem sendo 1 cober-
ta. Condomínio com área de lazer completa e portaria 
24 horas. R$ 495.000,00.

CA08698 - EXCELENTE CASA - JARDIM BRÉSCIA RE-
SIDENCIAL - AT 200 m² AC 136 m² - 03 dormitórios 
sendo (01 suíte com closet), sala 02 ambientes, cozi-
nha planejada, área gourmet com pia e churrasqueira, 
garagem para 02 autos, excelente localização, condo-
mínio com infraestrutura em área de lazer completa. 
R$ 562.000,00

LOCAÇÃO

APC00039- AT 400,00 m2 - AC 300,00 m2 - CIDADE 
NOVA I - Casa térrea com 6 cômodos e 2 WC, quinta, 
Edícula com Lavanderia, Cozinha e 2  amplos cômo-
dos, entradas laterais, Garagem coberta para 2 carros 
e 1 descoberta, Varanda, excelente localização  para 
clinica ou  escritório. R$ 4.000,00 + IPTU

AP04667- RESIDENCIAL BELVEDERE - 3 dormitórios 
(1 suíte) sendo 2 com armário, WC social, cozinha 
planejada, sala para 2 ambientes, lavanderia, varan-
da gourmet com churrasqueira e 1 vaga de garagem 
descoberta. Área de lazer completa com portaria 24 
horas. R$ 1.500,00 + COND + IPTU.

AP02223 - BELÍSSIMO APARTAMENTO COM AMPLOS 
CÔMODOS EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA EM 
CONDOMÍNIO SEGURO E PRÓXIMO AS PRINCIPAIS 
AVENIDAS DA CIDADE - CIDADE NOVA - AU 90m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte com armários, WC social, 
sala, varanda, cozinha planejada, lavanderia, WC de 
serviço, garagem para 01 auto coberta. R$ 1.200,00 + 
COND.+ IPTU.

AP04671 - PÁTIO ANDALUZ - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala para 2 ambientes com varanda, WC social, lavan-
deria e garagem para 2 autos. Condomínio com área 
de lazer completa e portaria 24h. R$ 2.000,00 + COND 
+ IPTU. OBS: só ficam os móveis planejados

CA06267- JARDIM SANTA RITA - AU. 60m²- Casa de 
fundos com 01 dormitório, sala, cozinha, wc, lavande-
ria coberta, vaga apenas para moto. R$ 900,00 incluso 
iptu

CA08694- PARK REAL - AT. 150 m² AC.112 m²-EXCELENTE CASA EM CONDO-
MÍNIO- 03 dormitórios, sendo 01 suíte, sala, cozinha, lavanderia, churrasquei-
ra, 02 vagas de garagem. R$ 440.000,00

CA08666 - AC. 470m² - AT. 630m² - CHACARAS AREAL - INDAIATUBA - SP - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte (suíte master com closet e banheira | 01 dormitório com 
closet avarandado), sala de estar, sala de TV, sala de jantar, cozinha planejada com 
despensa e saída para o jardim, 01 dormitório com entrada independente reversível 
para home office, lavanderia planejada, área gourmet com churrasqueiras, lavabo, 
jacuzzi com cromoterapia, piscina aquecida, WC área gourmet, jardim, garagem para 
06 carros. Todos os ambientes climatizados, aquecimento em todas as saídas de de 
água, decoração e paisagismo assinados. R$ 4.700,00 + IPTU.

CA08695 - JARDIM SANTA CLARA - INDAIATUBA - AT450m² AC 341m² PISO 
INFERIOR:  01 suíte planejada, sala 02 ambientes, cozinha planejada cooktop, 
despensa, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, piscina, jardim, quintal, 
garagem para 04 autos sendo 02 cobertas. PISO SUPERIOR:  03 suítes planeja-
das todas com sacadas, escritório podendo ser um dormitório, AR CONDICIO-
NADO  em todas as suítes, condomínio com portaria 24 horas, área de lazer 
com salão de festas, playground, academia, quadra poliesportivas, campo de 
futebol, quadra de tênis, a poucos minutos do centro, muita área verde. R$ 
5.000,00 + CONDOMÍNIO + IPTU

CA08571 - AMSTALDEN RESIDENCE - AT. 360 m² AC. 220,45 m² - 3 suítes 
planejadas com ar condicionado, cozinha planejada com cooktop, forno 
e coifa, sala ampla para 2 ambientes (sendo a de TV com planejados), 
lavabo, lavanderia planejada, área gourmet completa e piscina. garagem 
para 2 autos coberta e 2 descobertos. Excelente imóvel com a opção de 
locação mobiliada (consulte nossos corretores as condições). R$ 6.000,00 
+ Condomínio + IPTU

CA08698 - EXCELENTE CASA - JARDIM BRÉSCIA RESIDENCIAL - AT 200 m² AC 136 m² 
- 03 dormitórios sendo (01 suíte com closet), sala 02 ambientes, cozinha planejada, 
área gourmet com pia e churrasqueira, garagem para 02 autos, excelente localiza-
ção, condomínio com infraestrutura em área de lazer completa. R$ 562.000,00

AP04700 - ANA MARIA - APARTAMENTO EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, 
PRÓXIMO AO CENTRO, FÁCIL ACESSO AU 67m²- 03 dormitórios sendo (01 
suíte com planejados), WC social, sala 02 ambientes com varanda gourmet, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 308.000,00

Estaremos fechados durante o Carnaval do dia 22 até 25/02 - Estaremos em plantão pelo whatsApp



B3Imóveis

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

TR01114 – TERRENO JARDIM PARADISO – Lindo lote com 400 mt², Qua-
dra M, Cond. c/ S. festas, piscina, acad., 2 Q tênis, mini campo de golfe, 
campo de futebol, quadra poliesport., parq águas, parquinho, mata nativa. 
R$ 430.000,00(Estuda proposta)

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

CA03938 – CASA NOVA– JD. MORADA DO SOL - 02 Dorm, Sala, Coz, 
WC, Lavand, Gar. 2 vagas desc, Prep. Aquec. Ot. Acab. A/C 60m²/Terr: 
125m² - R$ 230.000,00. (Financ)

CA03910 – CASA– JD. RES. NOVA VENEZA - 01 Dormitório, Sala, Cozi-
nha, banheiro, área de serviço e garagem. – Área construída 60m² - Terreno 
125m² - R$ 190.000,00

CA03860 – CASA – PARK REAL - 03 dormitórios sendo 1 suíte, Sala, Coz. 
Americana,1 WC, 2 vagas sendo uma coberta. Condom. com Salão de fes-
tas, Quadra poliesportiva, Playground, Portaria e segurança. – Á/C 105m² 
- Terreno 150 m² - R$ 410.000,00

CA03999 – SOBRADO – JD. BELA VISTA, c/ 04 dorm. sendo 1 suíte com 
terreço, Sala 2 amb, Coz. Amer.,esp. gourmet, 4 vagas / 2 cob, cômodos 
amplo com arm. planej, e 1 edíc. c/ sala, coz, dormit e wc. A/C 234m²/Terr. 
250m², ac. 40% permuta R$ 580.000,00

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

CA03533 – CASA (Piso Superior) – JD PAULISTA- 01 dormitório, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço.  R$600,00+IPTU

CA03885– CASA (Fundos) – JD MORADA DO SOL - 02 Dormitó-
rios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, não possui garagem.  
R$850,00+IPTU

SL00416– SALÃO COMERCIAL – JD MORADA DO SOL – Ótima 
localização em avenida movimentada! Possui 100m² com 01 ba-
nheiro, cozinha e área de luz. R$2.500,00+IPTU

SL0055– SALÃO COMERCIAL – JD MORADA DO SOL – Localiza-
do na marginal do parque ecológico! Possui 100m² com 02 banhei-
ros, sendo 01 adaptado e estacionamento frontal. R$2.500,00+IP-
TU

CA03338 – CASA –COND. PALM TREE – Casa planejada com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de servi-
ço. R$2.500,00

CA03409 – CASA – JD MORADA DO SOL - 02 dormitórios, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem descoberta - 
R$1.050,00+IPTU

CA03409 – CASA – JD PAULISTA II - 02 Dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço e garagem 01 vaga.- R$1.100,00 
Isento de IPTU

IMÓVEIS PARA VENDA

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edí-
cula, 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, lavanderia, ga-
ragem coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, la-
vanderia, garagem coberta para 3 carros, toda em piso frio. Possui edícula com 1 
dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD. MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitórios com suíte, sala, cozinha, 
dispensa, banheiro e lavanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suí-
tes, 1 lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, 
ar condicionado, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e 
portão eletrônico

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banhei-
ro e garagem para 2 carros.
CS328 – JD. REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms (1st), sala 2 ambientes, coz ameri-
cana, 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, churrasqueira, portão 
eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3 dorms (1st com armários), sala, coz com 
armários, wc, lavanderia, dispensa, quintal, garagem
CA367 – JD. SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3 dorms (1st), sala, coz, wc, la-
vanderia
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banhei-
ros, churrasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha pla-
nejada, banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita 
permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
CA309 – JD. MORADA DOS SOL – R$325 MIL – 3 dormitórios sendo 1 suíte 2 com 
ar condicionado e 1 com armários, sala de estar com sanca, cozinha planejada, 
lavanderia, 2 banheiros 1 com aquecedor solar, churrasqueira e garagem coberta 
para 2 carros.  
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavande-
ria, 2 banheiros e garagem coberta para 1 carro. Aceita Proposta 

  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 americana, lavanderia, 
dorm e wc de empregada, dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, gara-
gem 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, cozinha, 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 sacadas am-
plas, 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 dormitórios, sen-
do 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.
CA403 – VILLA ROMANA – R$1.200.000,00 – Sobrado com 4 dormitórios. Sendo 
os 4 suítes e 1 suíte com closed, 1 banheiro, roupeiro e sacada. Sala de jantar, sala 
de TV, sala de estar, lavabo, hall de entrada, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 
dispensa e garagem para 2 carros. Possui ar condicionado, quintal, edícula, zelador, 
piscina, churrasqueira, campo de futebol, sauna e aquecedor solar.
CA311 – DONA LUCILLA – R$920 MIL – 3 dormitórios, sendo os 3 suítes e 1 suíte 
com closed. Roupeiro, 2 banheiros, ar condicionado e aquecedor solar. Sala de estar, 
sala de TV, sala de jantar, 2 lavabos, cozinha americana, lavanderia, garagem para 4 
carros e edícula. Possui piscina, churrasqueira, campo de futebol e quintal. Estuda-se 
financiamento e terreno como parte de pagamento.

 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 banhei-
ros, 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, banheiro e gara-
gem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$230 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro 
e garagem coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, piso frio,1 vaga de garagem comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 
dormitórios, sala de estar, sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer 
com churrasqueira e campo de futebol. Possui portão eletrônico.

 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$280 MIL – 360m²
TE13 – JD. PAULISTA CONDOMINIO EURO PARK – OPORTUNIDADE R$239 MIL 
– 500m², aceita contra oferta.
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chá-
cara.
TE23 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$267 MIL – 295m²
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir 
do ano 2018.

 CHACARAS E SITIOS
 
SI909 – JD. TROPICAL – R$650 MIL – 2 dorms, 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, piscina, 
churrasqueira, fogão a lenha, forno, chalé com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, 
cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com 
coz, lavanderia, varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, 
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 córrego, piscina 
3x5m, plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

 IMÓVEL COMERCIAL

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

IC12 – JD. MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO E CASA – 2 dorms, sala, 
coz, wc, garagem para 5 carros.
 

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
CENTRO – R$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
CIDADE NOVA – R$1000,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro.
JD. MORADA DOS SOL – R$ 900,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 
garagem para 1 carro. 
JD. MORADA DO SOL – R$1000,00 – dormitório, antessala, sala, cozinha com 
armários, banheiro e garagem para 1 carro. 
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, quartinho 
nos fundos e garagem coberta para 2 carros. 
JD. MORADA DO SOL – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 
garagem.

APARTAMENTOS

VILA FURLAN – R$ 1300,00 – 2 dormitórios (1 c/armário), sala, cozinha planejada 
com fogão, wc, lavanderia planejada e garagem. 
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha, 
banheiro social, banheiro de empregada e garagem.
CECAP – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 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.
CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e 
grade.

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, espaço para es-
terilização, 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 IMPERDÍVEL!! MORADA DO SOL RUA-84 - CASA DE 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, LA-
VANDERIA 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!
 
M SOL-RUA-81 - 02 DORMITÓRIOS (01 SUITE) SALA/COZINHA AMERICANA-ABRIGO NOS FUNDOS E GA-
RAGEM PARA 02 AUTOS- DE 270.000,00 POR APENAS R$220.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO CORRA! 
F=99762-7997/3935-3294.
 
REMULO ZOPPY PRÓXIMO AOS CARTÓRIOS - 02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC SO-
CIAL, LAVANDERIA GARAGEM COM PORTÃO ELETRONICO, EDICULA COM 02 CÔMODOS E WC 
NOS FUNDOS. DE R$290.000,00 POR APENAS R$260.000,00 - F=99762-7997/3935-3294 CORRA! 

JD. ALICE - 03 DORMITÓRIOS (01-SUITE), SALA, COZINHA-WC SOCIAL, LAVANDERIA, GARAGEM PARA 
02 AUTOS COM PORTÃO ELETRONICO,CHURRASQUEIRA, LUZ-220/110V, ACABAMENTO EM PADRÃO DE 
CONDOMINIO-ENTREGA EM 90 DIAS. NOVA!! PREÇO SEM CONCORRENCIA! APENAS: R$310.000,00 F=99762-
7997/3935-3294 CORRA! -  FOTOS PELO TEL=19-99762-7997

APARTAMENTO-VENDE-SE

COCAIS - LINDO APARTAMENTO NO TÉRREO COM 02 DORMITÓRIOS E VAGA DE GARAGEM – ACABAMENTO 
EXCELENTE, COM SANCA, WC-COM BOX EM VIDRO TEMPERADO, PIA EM VIDRO-PISO EM PORCELANATO, 
QUARTOS E COZINHA PLANEJADOS. APENAS R$160.000,00 OU R$70.000,00 DE ENTRADA + 82 PARCELAS 
DE R$1.100,00 FIXAS - F=99762-7997/3935-3294 CORRA!
 
VILA DAS PRAÇAS-JD ALICE - 02 DORMITÓRIOS E DEMAIS DEPENDENCIAS TODAS COM MÓVEIS PLA-
NEJADOS, PORTARIA 24 HORAS, AREA DE FESTAS, VAGA DE GARAGEM, PISCINA, ELEVADOR. APENAS 
R$220.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO-  F=99762-7997/3935-3294 CORRA!

SÍTIOSVENDE-SE
 
SÍTIO EM PIEDADE SP, 26.000M², CASA C/ 03 DORMITÓRIOS, 02 WCs , TODA AVARANDADA, GRAMADA,  PO-
MAR, 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 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 ME-
NOR VALOR - ESTUDA ENTRADA + PARCELAMENTO - F=19-99762-7997/3935-3294

TERRENO VENDE-SE
 
PARQUE SÃO LOURENÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 – R$160.000,00 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

CA00239-JD NOVO HORIZONTE3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas .................... 
......................................................................................................R$ 550.000,00
CA00229-JD. EUROPA-3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas. ...........R$ 348.000,00
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
CA00170-ESPLANADA 1- 3 suítes +dep 2 vagas  ....................R$ 590.000,00
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
CA00239-JD NOVO HORIZONTE 3 dorms + dep 2 vagas. ......R$ 550.000,00
CA00002-CIDADE NOVA 1-Prédio c/ salão e casa comercial ...R$ 950.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00242-JD. DOS IMPÉRIOS-03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ..................... 
......................................................................................................R$ 440.000,00
CA00220- PARK REAL- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .........R$ 425.000,00
CA00227-VILAGE CARIBE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. ...R$ 480.000,00
CA00027-VILAGIO DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas R$ 480.000,00
CA00243-BRESCIA- 4 suítes + dep 2 vags. ..............................R$ 595.000,00
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/ suíte + dep 2 vagas .......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

AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ................R$ 235.000,00
AP00063-VISTA PARQUE- 2 dorms + dep 1 vaga ....................R$ 240.000,00
AP00061- ESPAZIO ILUMINARI- 3 dorms + dep 1 vaga. ..........R$ 250.000,00
AP00064-PREMIUM RESIDENCE-3 dorms +dep 2 vagas. .......R$ 405.000,00
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
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas R$860.000,00 

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep . c/ piscina . .............. 
......................................................................................................R$ 980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta ............ 
......................................................................................................R$ 650.000,00   
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/ só área de lazer ....................... 
......................................................................................................R$ 750.000,00

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
TE00177-VILA AVAI- 360M. ........................................................R$ 324.000,00
TE00191-PARK COMERCIAL-458,82  .......................................R$ 270.000,00
TE00184-SANTA CLARA-450M  ................................................R$ 440.000,00
TE00186-CENTRAL PARQUE-SALT0-300M.............................R$ 140.000,00
TE00187-ALTOS DE ITAICI-430M .............................................R$ 250.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M ................................................R$ 265.000,00
TE00189-ITAICI-Comercial 302M ..............................................R$ 300.000,00

SÍTIOS

ST00010-RIO NEGRO 27.800M . ............................................R$ 1.500.000,00
ST00003-CARDEAL 20.000M C/ CASA  270M  ......................R$ 1.500.000,00
ST00012-VALE DO SOL- 55.000M C/ CASA DE 1000M........R$ 5.100.000,00

ÁREAS

AR00003-ITAICI 11.000M  ......................................................R$ 18.000.000,00 
AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000M. .............R$ 10.000.000,00

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
CA00203-JD BOM PRINCIPIO-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 vagas. .............. 
.................................................................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00237-JD REGENTE- 03 dorms c/ suíter + dep 4 vagas . R$ 2.300,00+iptu
CA00238-JD ALPES SUÍÇO- 03 dorms c/ suíte + dep 2 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
CA00207 PANORAMA- 4 suítes + dep + 02 vagas ...R$ 4.000,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 2 dorms + dep c/ elevador.  ............................. 
.......................................................................................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga. ................... 
.......................................................................................R$ 1.800,00 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 
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + de. 2 vagas .................... 
....................................................................................R$ 3.000,00 cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00134-CIDADE NOVA-402m . ...........................................R$ 2.000,00+iptu
TE00079-EUROPARK- 1000m ..............................................R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m .................R$ 7.200,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M ...................................R$ 2.200,00+iptu

SALAO 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.  
GL00022-VITÓRIA MARTINI- A/T 1000M A/C 750m. .......R$ 10.000,00+iptu .

CRECI - 33.968-J
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OFERTA PÚBLICA 
 ALIENAÇÃO JUDICIAL.
RESPONSÁVEL, PERITO 

JÚLIO CÉSAR CARDOSO, 
CRECI-SP 52891-F

Ed. Comercial Vértice. Rua Pedro Gonçalves n- 1400, centro In-
daiatuba. Propostas a partir R$ 172.990,00, sala final 6. Estuda par-
celamento. Sinal e ate 30 x. Processo: 0007992-20.2018.8.26.0248

Sobrado - Rua Aldomir Lins de Souza Lima, 283 - Vila Aeroporto 
I - ITU. Propostas a partir de R$ 252.990,00, estuda parcelamento. 
Sinal e ate 30 x.Processo: 0169900-07.2008.5.15.0018

Sobrado – Condômino Portal de Itu. Rua. Alameda Dos Paus – 
Brasil. Propostas a partir de R$ 599.000,00, estuda parcelamento. 
Sinal e ate 30 x. Processo: 0011495-23.2015.5.15.0018

Casa Próximo Shopping - Rua Professora Maria Salete de Cas-
tro Marmo n 300 – Itu. Propostas a partir de R$ 199.000,00, estuda 
parcelamento. Sinal e ate 30 x. Processo: 0011495-23.2015.5.15.0018

Obs: Descrição detalhada do bem e do processo e 
condições disponíveis para consultas no site de divulgação; 

www.alienacaojudicialdebens.com.br
Maiores informações fone: 19 – 983632151. Whatsapp.

Atenção Sr, doutores Advogados, Procuradores 
PGM - PGE – PGFN e Promotores, fulcro no Art 

880, ncpc, na expropriação não tendo Adjudicação, 
requeira “Alienação Por Iniciativa Particular ”.
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta

Caçamba Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual Dentista

Decoração
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas

Pousada Projetos e ContruçõesMecânica

Manutenção Equip. eletrônicosJóias
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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

ANALISTA DE INFORMÁTICA – Experiência em 
desenvolvimento de sistemas. Superior completo 
ou Cursando. Conhecimentos em report services e 
programação. Inglês intermediário.

ASSISTENTE CALL CENTER – Ensino médio com-
pleto. Pacote Office. Experiência na função. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

ASSISTENTE FINANCEIRO – Desejável Superior 
completo ou cursando. Experiência em contas a 
pagar, conciliação bancária e extratos bancários. 
Pacote Office. CNH B.

ASSISTENTE DE LICITAÇÃO – Superior completo 
ou Cursando em Contabilidade, Direito ou Adminis-
tração. Desejável conhecimento em licitação pública. 
CNH categoria B. Irá dirigir os carros da empresa na 
Região de Campinas. Pacote Office.

ASSISTENTE OPERACIONAL / MOTORISTA – 
CNH categoria B ou C. Para realizar entregas com 
veículos utilitários. Curso MOPP atualizado. Conhe-
cimentos em São Paulo. 

ASSISTENTE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Ex-
periência em manutenção mecânica e assistência 
técnica de máquinas de alta pressão no segmento de 
lavadoras. Desejável Técnico em Mecânica.

AUXILIAR DE IMPORTAÇÃO – Desejável Supe-
rior completo ou cursando em Administração ou 
Comércio Exterior. Pacote Office. Experiência em 
despachante aduaneiro. 

CALDEIREIRO – Experiência na função comprovada 
na carteira de trabalho. Experiência com maçarico, 
solda e caldeiraria pesada. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

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

DOMÉSTICA – Experiência na função com registro 
em carteira. Com carta de referência dos empregos 
anteriores. Residir em Indaiatuba. Para trabalhar de 
segunda a sexta das 8H as 18H.

GERENTE OPERACIONAL – Experiência em lide-
rança de equipe. Conhecimentos em Informática 
(Excel). CNH categoria B. Experiência em elétrica, 
hidráulica, limpeza de piscinas e jardinagem. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de horário.

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

INSPETOR DE QUALIDADE – Experiência nos 
instrumentos de medição: Paquímetro, Micrômetro, 
Súbito e Rugosímetro. Experiência em Operar má-
quina de medir tridimensional.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA – Ex-
periência em manutenção mecânica de máquinas 
CNC’s. Residir em Indaiatuba ou Salto.

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

OPERADOR DE DOBRADEIRA CNC – Experiência 
na função. Leitura e Interpretação de desenho e me-
trologia. Experiência na função e em ajustagem das 
máquinas. Residir em Indaiatuba ou Salto.

PORTEIRO RONDA – Experiência em controle de 
acesso e Ronda em condomínios. Disponibilidade 
de horários. Ensino fundamental. 

ZELADOR – Experiência na função. Ensino funda-
mental. Residir em Indaiatuba.

Ajudante de açougueiro - 1 vaga

Auxiliar de cozinha - 3 vagas

Babá - 1 vaga

Costureiro (a) geral - 1 vaga

Cozinheiro (a) geral - 1 vaga

Empregado (a) doméstico (a) - 1 vaga

Garçom - 1 vaga

Motorista de caminhão - 1 vaga

Operador (a) de rolo compactador 
- 1 vaga

Pizzaiolo - 1 vaga

Serralheiro (a) - 2 vagas

Auxiliar de manutenção predial 
- 2 vagas

Auxiliar de mecânico de refrigeração 
- 1 vaga

Carpinteiro - 1 vaga

Chapista de lanchonete - 2 vagas

Cuidador (a) de idoso - 1 vaga

Manobrista - 1 vaga

Mecânico de máquinas pesadas 
- 1 vaga

Oficial de serviços gerais - 2 vagas

Operador (a) de mandriladora em co-
mandos numéricos - 1 vaga

Auxiliar de enfermagem - 1 vaga

Auxiliar de linha de produção- 3 vagas

Auxiliar de manutenção elétrica e 
hidráulica - 1 vaga

Auxiliar de produção - 2 vaga

Caldeireiro (a) - 1 vaga

Cozinheiro (a) geral - 1 vaga

Controlador (a) de acesso - 1 vaga

Encarregado (a) de Hortifruit - 1 vaga

Montador (a) de estruturas metálicas 
- 1 vaga

Motorista socorrista - 1 vaga

Supervisor (a) de cozinha - 1 vaga

Torneiro Mecânico - 1 vaga

Vendedor - 1 vaga

Vidraceiro - 1 vaga

Técnico de eletromecânica - 1 vaga

Técnico de impressora - 1 vaga

Técnico de Enfermagem - 4 vagas

Analista de PCP - 1 vaga

Desenhista mecânico - 1 vaga

Atendente de lanchonete - 1 vaga
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classificados

Vendo casa no Parque 
dos Indaias – 8 cômo-
dos, sendo 4 na parte 
superior, duas casas em 
mesmo terreno Aceito 
terreno como parte do 
pagamento R$320.000,00 
ou financiamento. F.: (19) 
99482-6697 / (19) 3875- 
3201 João. Tendo interes-
se ver fotos na OLX
Casa venda Jd. San-
ta Rita - A.T 170m² A.C 
220m². Ótimo preço, so-
brado em um ótimo bairro 
próximo av. Conceição, 
03 dormitórios, (02 suí-
tes), sala, cozinha, amplo 
quintal com churrasqueira 
e garagem coberta R$ 
278.000,00 – Victor F.: 
(19) 99698-2366
Casa Venda A.T 130m² 
A.C 120m² - Casa em 
excelente localização, pró-
ximo ao centro e ao lado 
do parque ecológico 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
a.s, 2 banheiros, mais um 
cômodo externo e gara-
gem p/02 carros coberta 
R$ 300.000,00 Victor F.: 
(19) 9 9698-2366
Casa Venda Mercedes 
- 03 dorm, sala, copa, 
cozinha, wc, churrasqueira 
e edícula , quintal e 4 va-
gas r$ terreno 360m² R$ 
450.000,00 Zilda F.:(19) 9 
9130.3602
Casa em Capivari - Ven-
da 01 dorm,sala, cozi-
nha, 2wc, área de lazer 
R$110,000,00 Zilda F.: 
(19) 9 9130.3602
Casa Jd. Itamaracá- Ven-
da 03dorm, sala,coz,a,s, 2 
vagas r$ 320.000,00 Zilda 
F.: (19) 9 9130.3602
Casa Jd. Adriana – Ven-
da 02 dorm, sala, cozi-
nha,2 banh, a.t 150, 2 
vagas, permuta por car-
ro ate 30mil e apto. R$ 
290.000,00 Zilda f.: (19) 9 
9130.3602
Casa Jd. Olinda Venda 
- 03 dorm(1 suíte) sala 
02 amb, coz plan, quintal 
e garagem p/02 vagas r$ 
450.000,00 Zilda F.: (19) 9 
9130.3602
Casas 2 dorms – Finan-
ciamento pela caixa ecô-
nomica 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 CRECI 
74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construtores 
é possível, desmembrar 
os 2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 de 
950m² - (19) 98254 7703 
CRECI 74.
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 ape-
nas: R$130.000,00.  F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Oferta imperdível! Mora-
da do Sol Rua: 50 - Casa 
de 02 dormitórios, sala, 
cozinha Americana, wc, la-
vanderia, garagem para 02 
autos + 02 cômodos nos 
fundos, em lote de 125m ², 
de R$210.000,00, por ape-
nas: R$180.000,00. 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 
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$310.000,00. 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra!
Comercial no Centro - 
300 Metros de terreno, 218 
área construída F.: (19) 
99115-8368
CA03910 – Casa– JD. 
Res. Nova Veneza - 01 
Dormitório, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e 
garagem. – Área constru-
ída 60m² - Terreno 125m² 
- R$ 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 – Jardim 
dos Colibris - 02 Dormitó-
rios, sala, cozinha, banhei-
ro, área de serviço e gara-
gem 02 vagas. +Grande 
quintal nos fundos c/ pos-
sibilidade de ampliação 
dos cômodos, 02 vagas 
cobertas. - Terreno 150 
m² - R$ 245.000,00.  F.: 
(19) 3935-1413
CA03915 – Casa Esqui-
na – São Judas II (Elias 
Fausto) - 03 Dormitó-
rios, sala de estar e TV, 
cozinha, banheiro, área 
de serviço e garagem 05 
vagas cobertas. - Área 
construída 110m² - Terre-
no 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 coberta. 
Condomínio com Salão de 
festas, Quadra poliespor-
tiva, Playground, Portaria 
e segurança. - Área cons-
truída 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 gourmet 
com churrasqueira c/ coifa 
de inox, e armário embuti-
do, paisagismo, 04 vagas. 
(preparado para aqueci-
mento solar e ar condi-
cionado). Condomínio c/ 
infraestrutura subterrânea, 
salão de festas, quadra, 
piscina adulto, infantil, 
playground, 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, co-
zinha americana com ilha 
com planejados, espaço 
gourmet com churras-
queira com coifa de inox, 
jardim de inverno, prepa-
rado para aquecimento 
solar, garagem 04 vagas. 
Condomínio com toda 
infraestrutura: Salão de 

festas, piscina, playgrou-
nd, academia. - Área cons-
truída 220m² - Terreno 
360m² – R$ 1.250.000,00
Lindo Sobrado alto pa-
drão Vila Verde - Sobrado 
novo 4 dorms com uma 
suíte principal 40m² com 
sacada , Closet , armários 
planejados , escada em 
granito , ampla sala 40 
m², sala de jantar ,lavabo, 
cozinha com armários Pla-
nejados , área de serviço, 
quintal com churrasqueira 
coberta,  3 vagas. Área ter-
reno 280 m² ,área constru-
ída 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$430.000,00 
Tel: (19) 98716-9978 Pro-
prietário
Vendo uma propriedade 
em São Paulo. Região 
de Santo Amaro -  Aveni-
da mais pavimentada em 
São Paulo. Com 8 linhas 
de ônibus, 4 agências 
bancárias, todos os tipos 
de comércio. Terreno com 
500m², 10 para Avenida, 
50 para fundo, viela sem 
saída, sendo 2 salão co-
mercial, 2 residencias na 
parte superior. No fundo 
terreno de 220m² para 
construir 2 sobrados. Pre-
ço R$ 2.500.000,00. Aceito 
propriedade em Indaiatuba 
valor até R$ 1.000.000,00 
F.: (19) 3318-0378
Casa Vendo ou Troco - 
Por chácara ou casa maior 
Parque São Lourenço 3 
dorm. 1 suite + 1 banheiro, 
sala, cozinha, garagem 
para 2 carros, portão ele-
trônico, churrasqueira, 
lavanderia e quintal. Tratar 
Tel.: (19) 3816-8112 / (19) 
98168-7146
Vendo ou Troco - Casa 
com 3 dormitórios sendo 
3 suites, 1 banheiro social, 
churrasqueira, lavande-
ria, garagem p/ 3 carros, 
portão eletronico, ener-
gia solar. Troco por casa 
menor ou duas casas em 
mesmo terreno. F.: (19) 
99250-3154 Direto com 
proprietário
V e n d o  C a s a  L a u r o 
Bueno - 2 quartos, sala, 
copa, cozinha, 2 wc, ga-
ragem p/ 2 carros. Doc 
ok. De 250.000,00 por 
R$190.000,00 F.: (19) 
3016-1685 / (19) 98772-
5790

 
Aluga-se 02 casas no 
mesmo terreno -  entrada 
de água e luz independen-
te, vagas para 03 carros, 
sendo a casa da frente 
com 03 dormitórios, sala, 
cozinha, copa, guarda 

roupas embutidos, lavan-
deria. Já na casa dos 
fundos com 1 dormitório, 
sala cozinha, banheiro. 
Locamos os dois imóveis 
para o mesmo locatário. O 
valor e R$2.500,00, pelas 
02 unidades, já incluso 
o IPTUS. Trabalhamos 
com 01 Fiado. Direto com 
proprietário Fone: (19) 
99714-4113 / (19) 3875-
4550

 
Apto á Venda no Centro 
próximo antiga Rodoviáris 
2 dorm. Sendo uma suí-
te, sala dois ambientes. 
Armários embutidos. R$ 
340.000,00.  Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Cidade 
Nova - 3 dorm, sendo uma 
suíte sala 3 ambientes, 
cozinha, dispensa área de 
serviço. Armários embuti-
dos. 01 vaga de garagem. 
Locação R$ 1835,00 cond +  
Iptu Venda R$ 550.000,00.  
Corretora Selma Ribeiro F.: 
(19) 98346-2299
Apartamento Jardim Pau 
Preto - à venda com 03 
dormitórios sendo uma 
suíte, com móveis plane-
jados em todo o imóvel, 
ar-condicionado, piso la-
minado, sacada envidra-
çada com fechamento 
completo, aquecimento a 
gás, churrasqueira gour-
met, elevador de servi-
ço, portaria 24 horas. R$ 
850.000,00. Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Apartamento Venda 
Hercules Mazzoni - am-
plo apto 02 dorm., sala, 
cozinha, a.s, 1 banheiro 
sem vaga. R$ 150.000,00  
Zilda F.: (19) 9 9130.3602
Apartamento Venda Ci-
dade Nova - 03 dorm. 
plan, (1suíte) sala dois 
ambientes com sacada, 
coz plan. 3 wc, 1vaga R$ 
550,000 Zilda F.:  (19) 9 
9130.3602
Apartamento Belvedere 
Venda - 03 dorm com 
armários em 2, 1 suíte, 
sala, cozinha e area de 
serviço plan,1 vaga, va-
rada com churrasqueira 
R$ 320.000,00 Victor (19) 
9 9698-2366
Apartamento Alto Pa-
drão, preço excelente- 
R$ 320.000,00 cidade 
nova, prox a Av. Kennedy 
03 dorm com moveis (1 
suíte). 155m², 2 apto por 
andar. Valor do cond. R$ 
1000,00. R$320.000,00 
Victor F.: (19) 9 9698.2366
Apartamento Jd Mo-
rumbi - 02 dorm, sala, 
cozinha, a,s,  e gara-
gem excelente preço R$ 
135.000,00 Victor F.: (19) 
9. 9698-2366
CDHU Azul venda - 02 
dormitórios., sala, cozi-
nha, a.s, banheiro 1 vaga. 
Quitado. R$ 95.000,00 
Victor F.: (19)99698-2366
AP00680 – Apartamento 
– JD. Morumbi– 2 dormi-
tórios, sala, cozinha com 
planejados, banheiro com 
armários, com 01 vaga de 
garagem. - Área 42,48m² 
- R$ 165.000,00. F.: (19) 
3935-1413

AP00600 – Apartamento 
– Jardim Alice- 02 dormi-
tórios, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço e 
garagem para 01 carro. 
- Área construída 52m² 
- R$ 192.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Vendo AP 3 dorm no Ver-
tentes do Itaici - Chácara 
do Trevo. 2 vagas cobertas, 
85 m2 de área util. Móveis 
planejados na cozinha e ba-
nheiros. R$340.000 a vista 
ou aceita permuta com ter-
reno no cond. Residencial 
Dna Lucilla, Duas Marias ou 
Maria Dulce. Direto com o 
proprietário, 19-98339-7316
Premium Residence - 03 
dormitórios c/ suíte. Sala, 
wc social e cozinha, 02 
vagas F.: (19) 99166-8272
Guarujá - 02 dormitórios 
c/ suíte, sala, cozinha e wc 
social. Aceita permuta F.: 
(19) 4105-7479
Vende - se apartamento 
condomínio Vila das Pra-
ças - Sendo 2 dorm., 1 wc, 
sala, copa, cozinha, lavande-
ria e garagem p/ 1 carro. Área 
de lazer com piscina, quadra 
de futebol, churrasqueira e 
salão de festas. Valor R$ 
225.000,00. Troco por apar-
tamento na Praia Grande. 
Doc. OK. Aceito proposta F.: 
(19) 99762-7708
Apartamento Palazzo 
Royale - centro, 100 m2, 
duas suítes, possibilidade 
3º. Dormitório, 2 vagas 
cobertas, rua candelária, 
próximo de comércio e 
serviços variados, próximo 
do parque ecológico, sol da 
manhã, vista linda apenas 
R$ 450.000,00 -   F.:(19) 
97412-0317 – CRECI 

 
Alugo apto na Praia Gran-
de na Vila Guilhermina - à 
50m da praia, para finais de 
semana e temporada. F.: 
(19) 99564-4054

Locação Edíficio Maria 
Eliza - térreo, dois quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, 1 vaga de ga-
ragem. Endereço: apto 13, 
na Rua: Regente Feijó, 
329. Vizinho do Super-
mercado “CATO”. Ligar 
(19) 3875-0752. Falar com 
Ledyr

 
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 dor-
mitórios, 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 + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, barra-
cão, lago com peixes, tele-
fone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imó-

vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio Elias Fausto - 20.000 
metros R$ 300.000,00 F.: 
(19) 99166-8272
Recanto das Flores - com 
área gourmet lago e po-
mar 5.000 metros. Aceita 
permuta c/ chácara neste 
mesmo condomínio F.: 
(19) 99115-8368
Elias Fausto - 7 alqueires. 
Ótima topografia, porteira 
fechada F.: (19) 99166-8272
Chácara Porteira de Fer-
ro - 3 dormitórios c/ suí-
te, sala, cozinha, piscina 
aquecida, churrasqueira 
F.: (19) 99721-0395

 
Parque São Lourenço 
(único lote na rua) 150m2 
– R$1060,00p/ m2 -es-
criturado. 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



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.VERISSIMO COSTA 
MACHADO com 97 anos, 
Viúvo (a) de JACIRA DA 
SILVA MACHADO, Sendo 
Filho (a) de JOAQUIM DA 
COSTA MACHADO e de 
DELFINA DA COSTA MA-
CHADO. Deixa Filho (s):-
TERESINHA, JOAQUIM, 
INEZ, CLARICE, VERIS-
SIMO LEVI. Falecido (a) 
em: 11/01/2020, e Sepul-
tado (a) no CEMITÉRIO 
MUN. PORANGABA/SP 
aos 12/01/2020.

2.ESTELITA ALVES DA 
SILVA com 88 anos, 
Solteiro (a) Sendo Filho 
(a) de JOÃO ALVES DA 
SILVA e de IZOLINA RI-
BEIRO ALVES DA SILVA. 
Deixa Filho (s): MARIA 
DO CARMO, CELIA, 
JOSÉ, EDINALVA, VERA, 
LUIZ, MARIA APARECI-
DA, ANTONIO (MAIO-
RES), GILBERTO (FAL), 
APARECIDO (FAL), JO-
SEFA (FAL). Falecido (a) 
em: 14/01/2020, e Sepul-
tado (a) no CEMITÉRIO 
PUBLICO EM CAARAPÓ-
-MS aos 15/01/2020.

3.SEBASTIÃO FELIX 
DOS SANTOS com 91 
anos, Casado (a) com 
ADALGISA DOS SAN-
TOS FELIX, Sendo Filho 
(a) de FELIX BEVENUTO 
DOS SANTOS e de MA-
RIA JOVELINA DA CON-
CEIÇÃO. Deixa Filho (s): 
ANTONIO, FRANCISCA, 
PEDRO, CICERA, JOSE, 
JOVENIL, JOÃO, MARIA 
ADALGIZA, MARIA DE 
FATIMA, LUZIA, REGI-
NALDO (MAIORES). Fa-
lecido (a) em: 28/01/2020, 
e Sepultado (a) no CEMI-
TÉRIO ALTA FLORESTA-
-MT aos 29/01/2020.

4.MARIA EUGENIA DE 
ARAUJO RAULINO com 
77 anos , Era Viúvo(a) de 
EVALDO JOSE RAULINO 
sendo filho(a) de PAULO 
MONTEIRO DE ARAUJO 
e MARIA PLACERES DE 
ARAUJO.deixa filho(s): 
VERA 56 MARIA JOSE 
52 EVALDO 47, Falecido 
em: 11/02/2020, e sepulta-
do(a) no CREMAT.MUNI-
CIPAL DE CAMPINAS aos 
12/02/2020. 

5.HEITOR FERREIRA DOS 
REIS JUNIOR com 66 anos 
, Era Divorciado(a) de APA-
RECIDA SONIA MOREIRA 
sendo filho(a) de HEITOR 
FERREIRA DOS REIS 
e MARIA APARECIDA 
GARCIA DOS REIS.deixa 
filho(s): HEITOR,ANDER-
SON (MAIORES), Falecido 
em: 11/02/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 12/02/2020. 

6.CARLOS DONIZETE 
MARTINS com 64 anos , 
Era Divorciado(a) de RITA 
DE CASSIA DA SILVA sen-
do filho(a) de SYLVIO MAR-
TINS e TEREZA JULIETA 
FAIDIGA MARTINS.deixa 
filho(s): FERNANDO, THIA-
GO, KAMILA, Falecido em: 
11/02/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 13/02/2020. 

7.ELIO JORGE HEMPKE 
com 67 anos , Casado (a) 
com MARIA APARECIDA 
DOS SANTOS HEMPKE 
sendo filho(a) de GUI-
LHERME HEMPKE e ILDA 
FRANCISCA HEMPKE.
deixa filho(s): FABIANA,-
TA N I A , VA N I A , E L L E N 
(MAIORES), Falecido em: 
11/02/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 12/02/2020. 

8.GILBERTO RODRIGUES 
DE LIMA com 52 anos , 
Era Separado(a) de LEDA 
APARECIDA DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de JUAREZ 
RODRIGUES DE LIMA e 
MARIA JOSE DA SILVA.
deixa filho(s): KAIQUE 25, 
CASY 23, VITORIA 13, 
Falecido em: 12/02/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
13/02/2020. 

9.MARGARIDA BEZERRA 
BORTOLATO com 75 anos 
, Casado (a) com JOSE 
BORTOLATO sendo filho(a) 
de PEDRO BEZERRA DA 
SILVA e MARIA TEIXEIRA 
DA SILVA.deixa filho(s): LA-
ERCIO, CIRSO, APARECI-
DO, MARIA, ROSELI, RE-
NATA (MAIORES), Falecido 
em: 12/02/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/02/2020.
 
10.ISIDORO JULIANI com 
87 anos , Era Viúvo(a) de 
LOURDES FORNAZIERI 
JULIANI sendo filho(a) de 
DONATO JULIANI e SAN-
TINA BONAGUGLIO.deixa 
filho(s): NEUSA 66, JOSE 
63, JAIR 61, Falecido em: 
12/02/2020, e sepultado(a) 
no CEMITERIO MUNICI-
PAL DE ELIAS FAUSTO SP 
aos 13/02/2020. 

11.JULIA BATALINI RO-
ZOLEM com 89 anos , 
Era Viúvo(a) de DANILO 
ROZOLEM sendo filho(a) 
de LUIZ BATALINI e MA-
RIA BULGATI.deixa fi-
lho(s): BELMIRO , IRACI , 
JOÃO , MARCOS (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
12/02/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 13/02/2020. 

12.ANTONIO MALDONA-
DO FILHO com 75 anos 
, Era Divorciado(a) de 
EDNA MARIA DA SILVA 
sendo filho(a) de ANTONIO 
MALDONADO e CARMEN 
TORRES MALDONADO.
deixa filho(s): FABIO 49, 
JEFFERSON 49, VA-
NESA 40, Falecido em: 
14/02/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 15/02/2020. 

13.ELVIO RINGEL com 
79 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JULIO 
RINGEL e JULIA RINGEL.
deixa filho(s): CYNTHIA 24, 
Falecido em: 14/02/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
15/02/2020. 

14.CLAUDIO DE JESUS 
com 45 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de  MA-
RIA LIMA DE JESUS.deixa 
filho(s): CAIO 22 CLEITON 
21 CASSIO 19, Falecido 
em: 14/02/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/02/2020. 

15.MABILDE VIANA DE 
OLIVEIRA com 75 anos , 
Casado (a) com EBRO AR-
RUDA DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de FRANCISCO 
VIANA e PALMIRA BASSI-
NI.deixa filho(s): CARLOS 
54,VANESSA 43, Falecido 
em: 14/02/2020, e sepulta-
do(a) no JD DA COLINA- 
SAO BERNADO DO CAM-
PO-SP aos 15/02/2020. 

16.ANTONIO TEXEIRA 
REIS com 68 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSE TEXEIRA REIS 
e CAROLINA MONTANHA.
deixa filho(s): NÃO DEI-
XA FILHOS., Falecido em: 
14/02/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 15/02/2020.  

17.PEDRO BUCHMEIR 
DOS SANTOS com 0 anos, 
sendo filho(a) de TALES 
CARDOSO DOS SANTOS 
e REBECA CONCEIÇÃO 
BUCHMEIR. Falecido em: 
15/02/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 15/02/2020. 

18.THIAGO RONALDO DE 
OLIVEIRA FONTES com 
18 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de CARLOS 
ANTONIO DE SOUZA 
FONTES e CRISTIANE 
FRANCISCO DE OLIVEI-
RA.deixa filho(s): NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
15/02/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 16/02/2020. 

19.ALEXSANDRO PEREI-
RA DOS SANTOS ALVES 
DE OLIVEIRA com 20 anos 
, Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de RENATO ALVES 
DE OLIVEIRA e MAFALDA  
PEREIRA DOS SANTOS 
DA SILVA.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS., Fa-
lecido em: 15/02/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
16/02/2020. 

20.NELSON TERVEDO 
com 90 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
CARLOS TERVEDO e 
OCTAVIA DE CARVALHO.
deixa filho(s): NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
15/02/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 16/02/2020. 

21.ANTONIO RAIMUN-
DO SOUSA ALVES com 
43 anos , Casado (a) com 
SANDRA APARECIDA 
SALVATICO ALVES sendo 
filho(a) de JOÃO ALVES 
DE SOUSA e ANTONIA 
MARIA DE SOUSA.dei-
xa filho(s): ALLAN 19, 
LUANA 14, Falecido em: 
16/02/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 17/02/2020. 

22.SEBIEN THEODORE 
com 33 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de THE-
ODORE TELIUS e SYLE-
VANIE COSTIME.deixa 
filho(s): DEIXA 03 FILHOS 
MENORES., Falecido em: 
16/02/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 17/02/2020. 

23.JORNANDO PACHECO 
ROCHA com 60 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
LAURINDO JOAQUIM RO-
CHA e ANITA PACHECO 
DE JESUS.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, Fa-
lecido em: 16/02/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
17/02/2020. 

24.IGNEZ MARIA DE OLI-
VEIRA com 83 anos , Era 
Viúvo(a) de PEDRO DE 
OLIVEIRA sendo filho(a) de 
JOSE DIAS DE CASTRO 
e IZABEL RODRIGUES 
DE CASTRO.deixa filho(s): 
MARIA, REGINA, ROSA ( 
MAIORES ), ANA (FAL),-
Falecido em: 16/02/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
17/02/2020. 

25.MARIA CRISTINA MO-
RAES ROSA com 63 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de MILTON MO-
RAES ROSA e MARIA DO 
CARMO OLIVEIRA ROSA.
deixa filho(s): MARCOS  
(MAIOR), Falecido em: 
17/02/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 18/02/2020. 

26.SERGIO ALBERTO 
MARTINS com 62 anos 
, Era Divorciado(a) de 
CLAUDIA REGINA DO-
NIZETE DE SOUSA sen-
do filho(a) de ALMIRE 
MARTINS e MATHILDE 
BERGAMO MARTINS.
deixa filho(s): PATRICIA 
(MAIOR), Falecido em: 
17/02/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 18/02/2020. 

27.MAURO PACIONI 
com 74 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
JOSE PACIONI e ELISA 
DOS SANTOS PACIONI.
deixa filho(s): NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido 
em: 18/02/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 18/02/2020. 

28.DALBERTO TIMPO-
RIN com 61 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ABILIO TIMPORIN e 
IZABEL PIRES TIMPO-
RIN.deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 18/02/2020, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 19/02/2020.

Terreno Maison Du Parc 
- 495m F.: (19) 99115-8368
Terreno Comercial – Av. 
Conceição 700metros F.: 
(19) 99166-8272
EUROPARK - Indus-
trial c/ 1000 metros R$ 
400.000,00. Aceita permu-
ta c/ terreno em condomí-
nio ou comercial. F.: (19) 
97423-3079
Park Real - Terreno ótima 
localização plano e com-
pacto, a 30 metros da por-
taria, taxa do condomínio 
R$112,00 mensal. Preço 
R$155.000,00 F.: (19) 
98716-9978 proprietário
Terreno Comercial  Vila 
Verde - Vendo  lote de es-
quina  na avenida principal 
, Plano, próximo a varias 
torres de prédios ,exce-
lente para ponto comercial  
com planta de comercio e 
residência  já aprovada. 
Aceito pagamento 70% á 
vista e o restante parcela-
do 12x Tratar  pelo whats 
F.: (19) 995579761
Vendo Terreno Vila Sui-
ça - 12 X 25, caída para 
frente. Frente murado 
R$220.000,00. Direto com 
proprietário F.:(19) 98324-
3243

 
Vendo ponto comer-
cial - Borracharia pronta 
para trabalhar, está em 
funcionamento. Avenida 
Ário Barnabé, 511. Falar 
com Sebastião F.: (19) 
3936-3171
Aluga-se: Salão Co-
mercial com 60 metros 
quadrados – todo com 
azulejos, 02 banheiros, 02 
entradas, energia trifásico, 
já tem extintor, alarme co-
nectado com celular, com 
divisórias ao seu modo 
de uso, fica na Rua: Ala-
goas nº 90, Cidade Nova, 
Indaiatuba – SP. Ao lado 
do Centro Esportivo, do 

mercado Pague Menos. 
Por apenas R$ 1.700,00, 
já incluso IPTU. Direto 
com proprietário Fone: 
(19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550
Vende-se padaria no 
Centro contato Isabel e 
Marco F.: (19) 3835-4071 
/ (19) 998227-8968

 
Vendo Dinheiro (papel e 
moeda) antigos. Valor a com-
binar F.: (19) 99214-1572
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 - 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 Luhier Instrumen-
tos de sopro. Manuteção   
em Instrumentos de sopro 
(Saxofone, Clarinete etc. 
Tratar  pelo whats F.: (19) 
99557-9761
Vendo ou Troco - Forno 
elétrico novo marca Muller 
“modelo preludio questo 
G2” 44Lts. Troco por as-
piraor e pó ou lavadora de 
pressão F.: (19) 98378-
2312 Walter
Vendo uma geladeira 
R$150,00 F.: (19) 99193-
2917  WhatsApp
Vendo uma camera te-
ck-picks nova na caixa 
R$250,00 F.:(19) 99193-
2917 WhatsApp
Vendo uma escada de 
metal por R$50,00 F.: (19) 
99193-2917

Vendo Dvd’s diversos ge-
neros 20 por R$10,00 F.: 
(19) 99193-2917
Vendo aromatizadores 
para ambientes, banheiro 
e carro. Grande promoção 
F.: (19) 99193-2917
Vendo Kit banheiro, nicho, 
porta papel e lavatório. 
Mármore, travetino e por-
celanato F.: (19) 99193-
2917
Vendo máquina Interloque 
Industrial modelo: Yamata 
F.:(19) 98420-6000 Ma-
risete
Vendo objetos antigos F.: 
(19) 99214-1572
Vendo Gerador Pramac 
(Italiano) AVR 4 T  6800 
Kwa com cabine acústica. 
Valor 3500,00. Tratar  pelo 
whats F.: (19) 995579761
Vendo Saxofone CONN 
Shooting star   Raridade 
case original Sapatilhas 
novas. Valor 2890,00. Tra-
tar  pelo whats F.: (19) 
99557-9761
Vendo Diversos aparelhos 
de Ginástica. Estação mus-
culação ,Remo Abdominal   
marca  Athetic. Tratar  pelo 
whats F.: (19) 995579761
Vendo Barraca de feira 
Desmontável  super forte 
Seminova nas medidas (  
2 x 2.10 mts) Valor 490,00 
Parcelo 5x no cartão. Tratar  
pelo whats 19 995579761

Vendo Esteira Ergométrica  
Eletrônica  Athetic  Extre-
me  3200 T  Professional 
Seminova Valor 1990,00  
Parcelo 5x no cartão.Tratar  
pelo whats 19 995579761
Vendo Dinheiro (papel e 
moeda) antigos. Valor a 
combinar F.: (19) 99214-
1572
Vendo cama de casal em 
bom estado R$ 250,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo coxão de casal em 
bom estado R$280,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo guarda roupa 4 por-
tas e 4 gavetas R$200,00 
F.: (19) 98143-4184

 
Vendo Monza - 92 - SL 
- EFI. 111.000 Km Gasd 
R$5.700,00 F.: (19) 99913-
9754
Vende-se Palio EL 1.5 
- 1996 / 1997 Licenciado 
2020 R$5.700,00 Somen-
te pelo WhatsApp (19) 
9.8148-7462

 
Reparo de fontes em 
geral 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 encanador, reformas em 
gerais e pequenos reparos 
na construção civil.Tratar 
com João. F.: (19) 98329-
8580 WhatsApp
Ofereço-me para pres-
tar serviços de pedreiro, 
encanador, jardineiro e 
eletricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista 
e passadeira Contato Va-
nia. F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como 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 auxiliar 
de enfermagem, cuida-
dora de idosos, babá, 
cuidadora de crianças 

(noite/dia), experiência em 
padaria F.: (19) 3894-1610 
/ (19) 99146-5524
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 doméstica dis-

ponivel 3 dias por semana 
ou todos os dias meio pe-
ríodo. Tenho experiência  
F.: (19) 99738-2266
Ofereço-me como passa-
deira F.: (19) 99925-5636
Ofereço-me serviços de 
faxinas domésticas, re-
sidencias e comerciais 
Contato (19) 98451-9696 
Ivanice da Silva
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