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Coronavírus: Anvisa anuncia 
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Torres irão filtrar o ar na Praça Dom Pedro II

Declaração do IR 2020 começa na segunda 
O prazo para entrega 

da Declaração do Im-
posto de Renda 2020 
terá início na próxima 
segunda-feira (2) e ter-
mina no dia 30 de abril 
de 2020. Após o pra-
zo o contribuinte que 
apresentar a declaração 
incorre em uma multa 
pelo atraso.

E nesse ano, algu-
mas mudanças foram 
anunciadas pela Receita 
Federal como a anteci-
pação das restituições 
do Imposto de Renda da 
Pessoa Física referente 
ao exercício de 2020, 
ano-calendário de 2019. 

Terminam hoje as 
inscrições para os com-
petidores que desejarem 
pleitear a concessão 
da Bolsa Atleta, com 
recursos do Fundo de 
Assistência ao Esporte 
(FAE) em 2020. O edi-
tal completo está dis-
ponível na edição 1.596 
da Imprensa Oficial do 
Município. 

As adesões devem 
ser feitas na Prefeitura.

A Associação In-
daiatubana de Orquidó-
filos (AIO) realiza nos 
dias 7 e 8 de março, a 
2ª edição do Festival de 
Orquídeas Exóticas e 
Suculentas de Indaiatu-
ba. O evento acontece 
no Sindicato Rural de 
Indaiatuba.

AGÊNCIA BRASIL
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EXPOSIÇÃO

BENEFÍCIO

Festival de Orquídeas 
Exóticas acontece em março

Inscrições para a Bolsa 
Atleta terminam hoje

Indaiatuba será a primeira cidade do Brasil a testar nova tecnologia da MANN + HUMMEL



Editorial
A chegada do coronavírus

Artigo

Ao confirmar o primeiro caso no país, o 
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, 
reforçou que já era esperada a circulação do 
vírus, mas que, diferente dos demais países 
com transmissão, o Brasil ainda não está no 
inverno – período em que há maior risco de 
contágio, e a confirmação assustou toda a 
população.

Mas para acalmar a todos, os órgãos de 
saúde são enfáticos: apesar da alta transmissi-
bilidade do vírus, a letalidade é baixa (em torno 
de 2% dos casos) comparada a outras doenças 
do tipo, afetando mais as pessoas doentes e 
idosos com baixa imunidade. Como não há 
vacina ainda, esta é a maior preocupação dos 
especialistas e pesquisadores no momento, 
pois a única prevenção são medidas de higiene 
pessoal.

Para evitar contaminação, o Ministério da 
Saúde recomenda medidas básicas de higiene, 
como lavar as mãos com água e sabão, utilizar 
lenço descartável para higiene nasal, cobrir o 
nariz e a boca com um lenço de papel quando 
espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo, além de 
evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as 
mãos estejam limpas.

A2

O verão 2020 já entrou para a história como um dos mais marcantes pelos impactos causados pelas chuvas 
em importantes municípios brasileiros. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outras localidades, 
pagam um preço alto pela urbanização desenfreada e a consequente impermeabilização do solo.

Os estragos não se limitam aos fatores acima apontados. As mudanças climáticas vão impactar cada 
vez mais na vida da população, principalmente das regiões metropolitanas. São Paulo, por exemplo, já tem 
histórico de enfrentar longos períodos de seca e momentos onde o volume das chuvas passa, em muito, das 
médias históricas.

Assim como nas cidades brasileiras, municípios dos EUA, França, Inglaterra, Itália têm enfrentado os 
resultados das mudanças climáticas, com indicadores muito além das médias históricas, tanto na estiagem 
como no aumento do volume de chuvas. Para as localidades populosas, é um grande estrago, isso quando 
não se transformam em tragédias.

A tecnologia já permite utilizar ferramentas para prever com alguma antecedência o volume de chu-
vas. Informações como essa ajudam a Defesa Civil a se preparar com algumas horas de antecedência para 
eventuais catástrofes, principalmente no atendimento às populações que moram em regiões de maior risco 
como às margens dos grandes rios e em encostas. Por outro lado, os piscinões têm uso limitado diante de 
um grande volume de água das chuvas.

As soluções passam por aumentar a permeabilidade do solo, principalmente nas proximidades dos cursos 
dos rios. Os piscinões também não devem ser descartados, mas construídos associados com outras soluções, 
como parques lineares, incentivos com redução de IPTU para os moradores manterem áreas permeáveis 
nos seus imóveis.

Uma medida fundamental é a coleta correta do lixo. Esse é um material que, invariavelmente, contribuiu 
para aumentar ainda mais os estragos, tampando bueiros e aumentando os riscos de contaminações. Em 
temporais, podemos ver de tudo boiando nos rios, até mesmo móveis como sofás e geladeiras. Isso aumenta 
ainda mais o caos.

Uma coisa podemos ter certeza, as enchentes e a secas vão passar, cada vez mais, a fazer parte do nosso 
cotidiano. As soluções não são simples, mas precisam avançar para evitar que a vida em regiões metropo-
litanas fique insuportável e com custos das tragédias cada vez maiores.

Luiz Pladevall é engenheiro, presidente da Apecs (Associação Paulista de Empresas de Consultoria 
e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente) e vice-presidente da ABES-SP (Associação Brasileira 
de Engenharia Sanitária e Ambiental).

Cidades devem se planejar para enfrentar as águas

Respeitável público,
A alguns anos atrás, para lembrar do aniversário de um 

amigo, um parente, um colega de escola, de trabalho; ou você 
anotava numa agenda de papel no respectivo dia, ou então tinha 
que lembrar de memória mesmo, sem nenhum recurso externo.

Corria o risco de esquecer? sim, corria. Inclusive o risco da 
pessoa ficar chateada pelo seu esquecimento.

Mas hoje tudo é diferente. Temos o facebook. Ele lembra a 
todos, desde que estejam no nosso rol de amigos.

O que é mais incrível, é que nem lembramos de quem 
realmente lembrou do nosso aniversário e agradecemos efusi-
vamente as mensagens recebidas.

Mas de qualquer forma, a lembrança, seja de onde vier é 
importante ainda mais nesses tempos modernos e corridos. A 
disponibilidade de parar e mandar uma mensagem de parabéns 
vale o carinho da lembrança.

Então aqui vai meu agradecimento também ao face.
E obrigado a você, facebook. Por ter lembrado aos amigos o 

dia do aniversario. Ahh..se não fosse você. Obrigado face, pela 
lembrança. E obrigado a você, que pela lembrança do facebook, 
se lembrou e dispensou um tempo para mandar uma felicitação 

de aniversario.
Obrigado facebook, você é ines-

quecível.

AGRADECIMENTOS AO FACEBOOK

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

Praça Dom Pedro II localizada no centro de Indaiatuba é um dos principais pontos da cidade 

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade
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Torres irão filtrar o ar na Praça Dom Pedro II

Indaiatuba será a pri-
meira cidade brasi-
leira a testar a tec-

nologia desenvolvida 
pela Mann+Hummel para 
realizar a filtragem de 
partículas finas em locais 
com grande concentração 
de poluentes. No início 
da próxima semana serão 
instaladas quatro torres 
de filtragem do ar na pra-
ça Dom Pedro II para tes-
tes. Em frente à sede da 
empresa já foi instalada 
uma torre fixa. O projeto 
também será levado para 
outras cidades e regiões 
metropolitanas, como 
São Paulo.

A tecnologia inédita 
no Brasil é desenvolvida 
pela divisão Life Science 
& Environment da em-
presa, e trabalha em con-
junto com a natureza no 
processo de filtragem do 
ar. Pode ser utilizada em 
ambientes externos ou 
internos, como terminais 
rodoviários ou estações 
de metrô.

DIVULGAÇÃO RIC/PMI

A Praça Dom Pedro 
foi escolhida por estar 
localizada na região cen-
tral da cidade e contar 
com grande circulação 
de pessoas e fluxo de ve-
ículos. Os equipamentos 
funcionarão no local por 
seis meses para testes 
e avaliações entre si-
mulação e dados reais, 
assim como realizado 
pela matriz na cidade 
de Stuttgart, na Alema-
nha. Nesse período, os 
dados coletados serão 
analisados no laboratório 
da Mann+Hummel em 
conjunto com pesqui-
sadores do Instituto de 
Astronomia, Geofísica 
e Ciências Atmosféricas 
da USP, que apoiam o 
projeto e usarão os dados 
para um estudo vinculado 
à universidade.

Segundo o vice-pre-
sidente da empresa, Bert 
Kempeneers, muitas ci-
dades ao redor do mundo 
estão atentas às altas con-
centrações de poluição 
causadas pelas partículas 
finas em suspensão no 
ar. “Há mais de 70 anos 

a Mann+Hummel é es-
pecialista em sistemas 
de filtragem e agora, es-
tamos aplicando nosso 
know-how para limpar o 
ar ao nosso redor nas ci-
dades, para proporcionar 
uma melhor qualidade de 
vida para a população”, 
afirmou.

Sistema
O Public Air Solu-

tions possui sistemas 
automatizados que de-
tectam a necessidade de 
realizar a filtragem das 
partículas finas geradas 
pelo tráfego ou pela in-
dústria, nocivos à saú-
de, especialmente para 
pessoas com doenças 
respiratórias, idosos e 
crianças.

O equipamento reali-
za a filtragem de partícu-
las finas com dimensões 
entre 2,5 e 10 microns, 
podendo filtrar também 
CO2 (Dióxido de Car-
bono) e NOX (Óxidos 
de Nitrogênio), nocivos 
ao sistema respiratório. 
A inovação já é utilizada 
em cidades da Alemanha, 

França, Índia, China e 
Coreia do Sul. 

Para que o sistema de 
filtragem seja eficiente, a 
área a ser filtrada é anali-
sada por equipamentos de 
medição de poluentes em 
conjunto com um softwa-
re, determinando a quanti-

dade de torres e a distância 
entre elas para atingir a 
expectativa de redução dos 
poluentes no ar. A manu-
tenção dos equipamentos 
requer a troca dos filtros 
para partículas finas uma 
vez ao ano e os filtros para 
CO2, a cada três meses.

O grupo
O  G r u p o  M a n -

n+Hummel é o maior 
fabricante do mundo em 
soluções de filtragem, 
bem como parceiro de 
desenvolvimento e for-
necedor de equipamentos 
originais para as indús-
trias internacionais de 
engenharia automotiva e 
mecânica.

Com um quadro de 
20 mil funcionários em 
cerca de 80 locais de 
representação em todo 
o mundo, o portfólio de 
produtos do grupo inclui 
sistemas de filtragem do 
ar, sistemas de aspiração, 
sistemas de filtragem 
de líquidos, filtros de 
cabine e componentes 
plásticos bem como ele-
mentos filtrantes para a 
manutenção de veículos 
automotivos. Para aplica-
ções de engenharia geral, 
engenharia de processos 
e aplicações industriais, a 
gama de produtos inclui 
filtros industriais, filtros 
de membrana para filtra-
gem da água.

Município será o primeiro a testar nova tecnologia, que conta com sistemas automatizados

D A  R E D A Ç Ã O
redacao@maisexpressao.com.br

A área a ser filtrada é analisada por equipamentos 
de medição de poluentes em conjunto com um 
software e testes serão feitos durante 6 meses
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No total, serão instaladas 3.211 lâmpadas de 84 a 190 watts; só o Morada do Sol receberá 1.563

Mais de 10 bairros serão beneficiados 
com instalações de iluminação LED

DA REDAÇAO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Trecho da Marginal no Jardim Hubert ganha semáforo

 ELIANDRO FIGUEIRA (RIC/PMI)

As ruas de mais 
dez bairros de 
Indaiatuba te-

rão 100% de iluminação 
LED. O Jardim Santa 
Cruz, Vila Costa e Sil-
va, Califórnia, Jardim 
Tropical e Jardim Mo-
rada do Sol integram a 
lista dos beneficiados. 
Os trabalhos foram ini-
ciados pela Rua dos 
Indaiás, que já está com 
as luminárias novas. No 
total, serão instaladas 
3.211 lâmpadas LED 
de 84 a 190 watts de po-
tência. No final de 2019 
a Prefeitura concluiu a 
substituição de mais de 
4 mil lâmpadas comuns 
pelo modelo LED.

No pacote iniciado 
em fevereiro também 
serão beneficiados os 
jardins Nova Indaiá, 
Kioto II, Juscelino Ku-
bitschek, Vila Pires da 
Cunha e Parque das Na-
ções, além da Alameda 
Filtros Mann.

Só o Jardim Morada 
do Sol receberá 1.563 
lâmpadas e passará a 

contar com 100% de 
suas ruas iluminadas por 
LED. Em dezembro de 
2019 o bairro já havia 
recebido 616 luminá-
rias novas distribuídas 
por 11 ruas que foram 
escolhidas com base nos 
pontos de maior movi-
mento e também vias 
utilizadas pelo transpor-
te coletivo urbano.

O Jardim Califórnia 
e a avenida Francisco de 
Paula Leite são outros 
dois pontos da cidade 
que receberão um volu-

me maior de luminárias. 
No Jardim Califórnia 
serão 406 lâmpadas, e 
na Paula Leite, 400.

Primeiras instalações
Em 2019 a Prefeitura 

concluiu a instalação e 
substituição de mais de 
4 mil pontos de ilumina-
ção pelo modelo LED. 
A novidade atendeu 
boa parte do Parque 
Ecológico, as principais 
praças e avenidas da 
cidade e alguns bairros 
inteiros, como a Vila 

Um novo semáforo 
de pedestres foi instala-
do na avenida Engenhei-
ro Fábio Roberto Barna-
bé – Marginal Direita. O 
equipamento atenderá o 
trecho do Parque Eco-
lógico na altura da rua 
Maria do Carmo Pietro 
Bom, onde fica a alça de 
acesso após o elevado 
do Jardim Hubert. Esta 

OBRAS

As lâmpadas LED podem durar pelo menos 4 vezes mais do que as fluorescentes, e cem vezes mais do que as incandestes

Brigadeiro Faria Lima 
(Cecap I, II e III), os 
jardins Tancredo Neves 
e Oliveira Camargo. 
Já foram beneficiadas, 
também, ruas do Jardim 
Morada do Sol, algumas 
ruas do Centro, do Jar-
dim dos Colibris, ruas 
Soldado João Carlos de 
Oliveira Jr. e Comenda-
dor Nagib Ibrahim, e as 
avenidas Higienópolis, 
Nove de Dezembro e 
dos Artífices.

O prefeito Nilson 
Gaspar ressaltou que o 

objetivo desse investi-
mento é proporcionar 
uma iluminação mais 
eficiente e garantir mais 
segurança à população. 
“Além de proporcionar 
mais segurança aos con-
tribuintes com uma ilu-
minação mais eficiente, 
as lâmpadas LED ain-
da geram economia no 
consumo de energia”, 
completou.

Esse trabalho foi ini-
ciado pela Administra-
ção Municipal em 2018, 
com a substituição gra-

dativa das lâmpadas 
comuns por luminárias 
LED, atendendo todo o 
Parque Ecológico, além 
das principais praças 
e avenidas da cidade. 
As obras de requalifi-
cação da avenida Ário 
Barnabé e a duplicação 
da alameda Coronel 
Antônio Estanislau do 
Amaral foram projeta-
das para receber esse 
novo modelo de ilumi-
nação, assim como a 
urbanização do final do 
Parque Ecológico, no 
Jardim Paulistano.

Conforme dados do 
Inmetro (Instituto Na-
cional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnolo-
gia), a lâmpada LED é 
mais econômica porque 
sua eficiência luminosa 
é maior do que as outras 
lâmpadas. Isso significa 
que gasta menos energia 
para gerar a mesma ilu-
minação. As lâmpadas 
LED podem durar pelo 
menos 25 vezes mais do 
que as incandescentes 
e quatro vezes mais do 
que as fluorescentes 
compactas, dependendo 
do modelo.

semana, a equipe do De-
partamento Municipal de 
Trânsito colocou o semá-
foro em funcionamento.

Com a medida a Pre-
feitura atende a uma 
solicitação de munícipes 
que utilizam a via e que 
enfrentam dificuldades 
para fazer a travessia no 
local, principalmente em 
horários de pico, devido 

ao fluxo intenso de veí-
culos.

Este é o sexto ponto 
da cidade a ser benefi-
ciado com semáforo de 
pedestres nos três últi-
mos anos. Em 2019 foi 
instalado um semáforo 
de pedestres na rua João 
Martini, entre as ruas 
Carlos Romão e Antonio 
Magnusson, próximo à 

Emeb (Escola Municipal 
de Educação Básica) 
“Professora Maria Ignês 
Pinezzi”, no Jardim Mo-
rada do Sol.

No ano anterior foi 
instalado um equipa-
mento nos dois sentidos 
da avenida Visconde de 
Indaiatuba, em frente ao 
Hospital Dia “Dr. Rena-
to Riggio Jr.”.

Em 2017 foi insta-
lado dois semáforos de 
pedestres na avenida En-
genheiro Fábio Roberto 
Barnabé - Marginal Es-
querda: um na altura da 
Praça do Chafariz e o ou-
tro em frente ao Parque 
da Criança, e também 
em frente à Escola Esta-
dual “Professora Suzana 
Benedicta Gigo Ayres”.

O equipamento é 
acionado pelos usuá-
rios por meio de uma 
botoeira e servem para 
auxiliar e tornar mais 
segura a travessia das 
vias. O tempo destinado 
à travessia é ajustado de 
acordo com o fluxo de 
veículos e pela largura 
da rua ou avenida a ser 
atravessada.
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A Anvisa (Agên-
cia  Nacional 
de Vigilância 

Sanitária) pediu à com-
panhia aérea a lista dos 
passageiros que esta-
vam no mesmo voo que 
o paciente com resul-
tado positivo para o 
coronavírus. O primeiro 
caso da doença no país 
foi confirmado oficial-
mente pelo Ministério 
da Saúde, em coletiva 
de imprensa, quarta-fei-
ra (26). 

O paciente é um ho-
mem de 61 anos, que 
desembarcou em São 
Paulo, no dia 21 de 
fevereiro, após retornar 
de uma viagem à Lom-
bardia, região norte da 
Itália. 

Segundo a Anvisa, a 
listagem com os nomes 
será encaminhada para 
o Cievs (Centro de In-
formações Estratégicas 
em Vigilância em Saú-
de), para que seja feito 
o monitoramento de 
possíveis novos casos 
da doença.

Na coletiva, o mi-
nistro Luiz Henrique 
Mandetta revelou que 
há ainda 20 casos sus-
peitos da doença em 
todo o país, e que 59 
foram descartados. Os 
casos suspeitos foram 
registrados na Paraíba 
(um), em Pernambuco 
(um), no Espírito Santo 
(um), em Minas Gerais 
(dois), no Rio de Janeiro 
(dois), em Santa Ca-
tarina (dois) e em São 
Paulo (11).

A Anvisa também 
destacou que o nível de 
criticidade foi ampliado 
no monitoramento dos 

Coronavírus: monitoramento intensificado
Anvisa pediu lista de passageiros à companhia aérea, e monitora os voos que vêm do exterior

voos internacionais ori-
ginados em países onde 
há casos confirmados de 
coronavírus. Em nota, 
a Agência salientou 
que as pessoas que es-
tiveram nos países com 
casos positivos, e apre-
sentarem febre, tosse, 
dificuldades em respi-
rar, ou outros sintomas 
respiratórios, devem 
procurar atendimento 
médico imediatamente.

O caso
Na segunda-feira 

(24), o paciente deu 
entrada no Hospital Is-
raelita Albert Einstein, 
com sintomas da doen-
ça (febre, tosse seca, 
dor de garganta e co-
riza). No dia seguinte, 
o caso foi notificado à 
Vigilância Epidemio-
lógica do Estado de São 
Paulo. 

Após os resultados 
preliminares realizados 
pela equipe do hospital, 
conforme o Plano de 
Contingência Nacional, 
a unidade hospitalar 
enviou amostra para o 
Instituto Adolfo Lutz 
(IAL), que é o labo-
ratório de referência 
nacional, para que seja 
feita contraprova.

“Agora é que vamos 
ver como este vírus vai 
se comportar em um 
país tropical, durante o 
verão”, comentou Man-
detta. “Trata-se de um 
vírus novo e que pode 
manter o mesmo padrão 
de comportamento de 
transmissão que apre-
sentou no hemisfério 
Norte, onde, nesta épo-
ca, faz frio”, completou 
o ministro.

O processo de va-
lidação dos resultados 
segue em curso, e o 

laudo conclusivo das 
investigações será di-
vulgado posteriormen-
te pelo Ministério da 
Saúde. 

A Pasta alerta ainda 
que se deve ter cuidado 
a respeito de quaisquer 
informações que não 
sejam as divulgadas 
oficialmente, tendo em 
vista que as investi-
gações ainda não são 
conclusivas.

Monitoramento
Em nota, a asses-

soria da unidade hos-
pitalar informou que 
o paciente se encontra 
em bom estado clínico, 
e sem necessidade de 
internação, permane-
cendo em isolamento 
respiratório que será 
mantido durante os pró-
ximos 14 dias. 

A equipe médica se-

gue com o monitora-
mento do paciente, as-
sim como o das pessoas 
que tiveram contato 
com ele.

Na última sexta-fei-
ra (21), autoridades 
italianas notificaram 
nove óbitos suspeitos, 

o que levou o governo 
brasileiro a considerar 
aquele país como sendo 
de risco de infecção.

 Segundo o Minis-
tério da Saúde, mais 
de 80,2 mil casos de 
coronavírus foram re-
gistrados em 34 países. 

Foram ainda confir-
madas 2,7 mil mortes 
por conta da doença, 
sendo que os casos mais 
graves afetam pessoas 
acima dos 60 anos.

Fonte: Agência Bra-
sil/Anvisa/Hospital Is-
raelita Albert Einstein

Comportamento do vírus no país está sendo observado, e ministro da Saúde ressalta cautela para dados não-odiciais

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

DA REDAÇAO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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JULIANA WOLF/FIEC

Para quem deseja realizar a primeira doação é importante estar atendo as recomendações e seguir as orientações do Hemocentro de Campinas

Candidatos a doação devem comparecer das 8h às 11h e apresentar documento oficial com foto
Doação de sangue acontece amanhã na Fiec

A Fiec (Funda-
ção Indaiatuba 
de Educação e 

Cultura) realiza amanhã 
(29) a campanha mensal 
de doação de sangue em 
parceria com o Centro de 
Hematologia e Hemote-
rapia da Unicamp. Os 
candidatos a doação de-
vem comparecer na Fiec, 
das 8h às 11h, que está 
localizada na Av. Eng. 
Fábio Roberto Barnabé, 
3405 - Jardim Regina.

As campanhas de 
doação de sangue têm 
o apoio da Secretaria 
Municipal de Saúde, que 
disponibiliza uma am-
bulância durante todo 
o período de doação, 
seguindo normas da Uni-
camp (Universidade de 
Campinas).

Para ser doador é obri-
gatória a apresentação de 
documento oficial com 
foto; Ter entre 16 (dos 16 
até 18 anos incompletos, 
apenas com consentimen-
to formal dos responsá-
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veis) e 67 anos; não estar 
em jejum; e evitar apenas 
alimentos gordurosos nas 
quatro horas que antece-
dem a doação.

Não poderá ser do-
ador o candidato que 
estiver fazendo algum 
tipo de tratamento, usan-
do medicamento, estiver 

com gripe, ter tomado 
a vacina contra a febre 
amarela ou contra a gripe 
comum há menos de 30 
dias, não tiver parceiro 

(a) fixo (a), pesar menos 
de 50 quilos, tiver feito 
endoscopia há menos de 
um ano, tiver piercing 
ou tatuagem também há 

menos de um ano, for 
diabético, se tiver inge-
rido bebida alcoólica na 
noite anterior e fumar 
horas antes.

Primeira doação
Para quem for pela 

primeira vez o pro-
cesso de triagem en-
volvem as seguintes 
etapas:

1-    Retirada
 da senha
O candidato é re-

cebido por um repre-
sentante da FIEC que 
irá orientar e explicar 
todo o processo para 
se tornar um doador de 
sangue.

2-    Sala de espera
Nessa etapa o can-

didato aguarda até que 

seja chamado para o 
cadastro, e são passadas 
algumas orientações.

3-    Cadastro
É obrigatória a apre-

sentação de um docu-
mento oficial com foto 
para cadastro.  É nesta 
etapa que o candidato 
também pode manifestar 
o interesse em ser doador 
de Medula Óssea. 

4-    Exame físico
São realizados testes 

para: anemia, verifica-
ção de pressão arterial, 
pulso, temperatura, peso 
e altura.

 5-    Entrevista
A entrevista é indi-

vidual, são feitas per-
guntas específicas, e 
assinado um termo de 
responsabilidade quan-
to a veracidade de suas 
respostas. 

6-    Coleta
Será coletado uma 

bolsa de sangue e amos-
tras para os exames 
laboratoriais.  

7-    Lanche
Após a doação o 

candidato é encaminha-
do para um local onde 
é oferecido um lanche.
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FIEC recebe palestra gratuita do Instituto Libras Livre

DIVULGAÇÃO/UNIMAX

DIVULGAÇÃO

UniMAX Oportunidades acontece em março
Feira de empregos, negócios e voluntariado será realizado no dia 7 de março
POR TATIANE DIAS

A U n i M A X  – 
C e n t r o  U n i -
versitário Max 

Planck promove em 07 
de março, sábado, das 
9h às 12h30, a UniMAX 
Oportunidades 2020. 
A feira de empregos, 
negócios e voluntariado 
acontece no campus I da 
instituição de ensino, 
que fica na Avenida 9 
de dezembro, 460, Jar-
dim Pedroso – Indaiatu-
ba. A entrada é gratuita.

Organizado pelo cur-
so de RH (Recursos Hu-
manos) e pelo Núcleo de 
Carreira da UniMAX, 
o evento é uma ação 
sociocultural (TOM) 

O Auditório da FIEC 
I recebe, no dia 7 de mar-
ço, o evento Libras, que 
língua é essa?. Promovi-
do pelo Instituto Libras 
Livre, em parceria com a 
Associação Humanitária 
Casa Esperança, e apoio 
da Prefeitura de Indaiatu-
ba, o evento gratuito será 
das 14h às 17h.

Serão duas sessões 
de palestras ministradas 
pelos professores surdos 
Elivelton Silva e Daniel 
Gomes, que abordarão os 
seguintes temas: “A em-
patia é o princípio da aces-
sibilidade” e “Libras não 
é só bonita, mas neces-
sária”. As duas palestras 
serão em Libras (Língua 

e conta com apoio da 
Prefeitura de Indaiatuba 
e do CIESP (Centro das 
Indústrias do Estado 
de São Paulo) e terá a 
participação de empre-
sas da região, agências 
de emprego, alunos do 
Centro Universitário, 
instituições 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 merca-
do. Além de acesso às 
vagas de trabalho, os 
visitantes participam 

de oficinas para análise 
de currículos e orienta-
ção sobre entrevista 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 
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. Evento visa viabilizar a aproximação entre empresas que tenham oportunidades de trabalho

DEBATE
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Brasileira de Sinais), mas 
haverá um tradutor intér-
prete fazendo a modali-
dade oral. Para participar 
basta fazer a inscrição no 
link: https://forms.gle/
J23Uu9Hfe56LhHoC6. 
As vagas são limitadas.

De acordo com os 
organizadores do even-
to, o objetivo é ampliar 
o debate e levar ainda 
mais conhecimento sobre 
a Língua de Sinais a fim 
de gerar acessibilidade, 
inclusão da pessoa surda, 
visibilidade da comu-
nidade surda na cidade 
de Indaiatuba, interação 
com o surdo e ainda es-
timular o interesse no 
aprendizado da Libras.

No Brasil existe hoje 
cerca de 10 milhões de 
surdos. Em Indaiatuba, 
segundo o último cen-
so demográfico realiza-
do pelo IBGE (instituto 
Brasileiro de Geografia 
Estatística), em 2010, 
foram contabilizados três 
mil surdos e deficientes 
auditivos.

Palestra: Libras, que 
língua é essa?
Dia:  7 de março das 
14h às 17h
Local: Auditório da 
FIEC I – Av. Enge-
nheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 3405  
Jardim Regina

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



A expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo

IR 2020: declaração começa em 2 de março

O prazo para entrega 
da Declaração do 
Imposto de Renda 

2020 terá início na próxima 
segunda-feira (2) e termina 
às 23h59min59s do dia 30 
de abril de 2020. Após o 
prazo o contribuinte que 
apresentar a declaração 
incorre em uma multa pelo 
atraso e a expectativa é que 
32 milhões de declarações 
sejam enviadas nesse ano. 

O Programa Gerador 
da Declaração (PGD) está 
disponível para download 
e para a transmissão da 
Declaração pelo PGD não 
é necessário instalar o 
programa de transmissão 
Receitanet, uma vez que 
essa funcionalidade está 
integrada ao IRPF 2020. 
Entretanto, continua sendo 
possível a utilização do 
Receitanet para a transmis-
são da Declaração.
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E nesse ano, algumas 
mudanças foram anuncia-
das pela Receita Federal 
como a antecipação das 
restituições do Imposto 
de Renda da Pessoa Física 
referente ao exercício de 
2020, ano-calendário de 
2019. O primeiro lote de 
restituição está programa-
do para o dia 29 de maio, 
com o último lote previsto 
para 30 de setembro. Além 

disso, algumas categorias 
de contribuintes têm priori-
dade legal no recebimento 
da restituição como aqueles 
com 60 anos ou mais, sen-
do assegurada prioridade 
especial aos maiores de 80 
anos; os portadores de de-
ficiência física ou moléstia 
grave e contribuintes cuja 
maior fonte de renda seja 
o magistério.

Outra mudança em 

O primeiro lote de restituição ocorre dia 29 de maio

Comprovantes para Imposto de 
Renda devem ser enviados até hoje

MARCELO CASALL JR/ AGÊNCIA BRASIL
relação ao ano passado 
está no número de lotes 
de restituição, que pas-

sam a ser cinco em vez de 
sete. As restituições serão 
priorizadas pela data de 

entrega da Declaração de 
Imposto de Renda Pessoa 
Física (DIRPF).
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As empresas e as ins-
tituições financeiras têm 
até hoje (28) para enviar 
aos contribuintes os com-
provantes de rendimentos 
referentes ao ano passado. 
Os informes são usados 
para o preenchimento da 
declaração do Imposto de 
Renda (IR) Pessoa Física 
2020, cujo prazo de entrega 
começa na segunda-feira (2).

Os documentos de 
rendimento servem para 
a Receita Federal cruzar 
informações e verificar se 
o contribuinte preencheu 
dados errados ou sonegou 
imposto. 

Os documentos forne-
cidos pelos empregadores 
devem conter os valores re-

cebidos pelos contribuintes 
no ano anterior, assim como 
detalhar os valores descon-
tados para a Previdência 
Social e o Imposto de Renda 
recolhido na fonte. Contri-
buições para a Previdência 
Complementar da empresa 
e aportes para o plano de 
saúde coletivo devem ser 
informados, caso existam.

Os aposentados e os 
pensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro So-
cial (INSS) podem pegar 
os comprovantes na in-
ternet. O documento está 
disponível na página Meu 
INSS ou no aplicativo de 
mesmo nome disponível 
para os sistemas Android 
e iOS. O segurado deve 

digitar a mesma senha 
para consultar os demais 
extratos. Caso não tenha 
senha, basta seguir os pas-
sos informados pelo site.

Planos de saúde indivi-
duais e fundos de pensão 
também são obrigados a 
fornecer os comprovantes, 
cujos dados serão usados 
para o contribuinte dedu-
zir os valores cobrados 
no Imposto de Renda. Os 
bancos e corretoras devem 
informar os valores de 
todas as contas correntes e 
de todos os investimentos. 
Caso o contribuinte tenha 
conta em mais de uma 
instituição, deve obter os 
comprovantes de todas 
elas. (Agência Brasil)



Região de Campinas teve redução de 
roubos, furtos e estupros em janeiro
Pela 5ª vez consecutiva não houve crime de extorsão mediante sequestro; roubo de veículos também registrou queda
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A região Metropo-
litana de Cam-
pinas  (RMC) 

terminou o primeiro mês 
do ano com redução nos 
casos de estupros e no 
furtos e roubos em geral. 
Os roubos de veículos 
também caíram e os indi-
cadores de roubo a banco 
e extorsão mediante se-
questro ficaram estáveis 
sem registro de ocorrên-
cias. Os mesmos índices 
foram observados em toda 
a região de Campinas

Os furtos recuaram 
14,6%, passando de 
3.390 para 2.896 (494 a 
menos), se comparados 
aos de janeiro de 2019. A 
mesma situação ocorreu 
em relação aos roubos, 

que reduziram 10,6%, ou 
112 casos em números 
absolutos (de 1.061 para 
949). As quantidades dos 
dois indicadores são as 
menores da série históri-
ca, iniciada em 2001.

Outros indicadores
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Foram registradas em janeiro deste ano cinco ocorrências de homicídio doloso; Já os latrocínios tiveram acréscimo de cinco boletins

DIVULGAÇÃO

Em relação aos casos 
de homicídio doloso, fo-
ram registradas em janei-
ro deste ano cinco ocor-
rências e quatro vítimas 
a mais. Em igual período 
de 2019, foram contabi-
lizados 26 boletins, com 

27 mortes.
Com os resultados, 

as taxas dos últimos 12 
meses (de fevereiro de 
2019 a janeiro de 2020) 
ficaram em 7,50 ocor-
rências e 7,85 vítimas de 
morte intencional para 

cada grupo de 100 mil 
habitantes.

Os latrocínios tiveram 
acréscimo de cinco bo-
letins e cinco vítimas no 
primeiro mês do ano. Em 
janeiro do ano passado, 
ambos os indicadores 

ficaram zerados.
Resultado diferente 

foi constatado com os es-
tupros. O indicador apre-
sentou 12 casos a menos 
no período, passando de 
87 para 75.

Em janeiro não hou-
ve registros de extor-
sões mediante seques-
tro na região. Essa é a 
quinta vez consecuti-
va que isso ocorre . 

Produtividade
O trabalho das polí-

cias paulistas na região 
de Campinas, no primei-
ro mês do ano, resultou 
em 1.022 prisões e na 
apreensão de 116 armas 
de fogos ilegais – 30 a 
mais que janeiro de 2019. 
Também foram registra-
dos 255 flagrantes por 
tráfico de entorpecentes.

Policiais militares do 
11º Batalhão, com sede 
em Jundiaí, prenderam 
dois criminosos que in-
vadiram um bar em Itu-

peva e roubaram pelo 
menos oito pessoas. Um 
deles cumpria pena em 
regime fechado e estava 
nas ruas após receber 

SAÍDA TEMPORÁRIA
Polícia Militar prende dupla que assaltou bar em Itupeva

benefício da Justiça de 
saída temporária.

O estabelecimento 
está localizado na ave-
nida Brasil. Ele foi in-

vadido pela dupla, que 
estava armada e agiu de 
maneira bastante agres-
siva, roubando dinheiro 
e pertences dos clientes, 

incluindo carteiras com 
documentos, relógios 
e aparelhos celulares, 
e valores que havia no 
caixa.

Para a fuga, os cri-
minosos roubaram o 
veículo Ford Escort azul 
de uma das vítimas. O 
condutor tomou desti-
no ignorado, mas foi 
encontrado após a PM 
ser acionada e fechar as 
possíveis vias de fuga 
para bairros do muni-
cípio, além de Jundiaí, 
Cabreúva, Indaiatuba e 
Campinas.

De acordo com o te-
nente Iuri, da equipe do 
capitão Augusto José 
Martinelli, uma equipe 
do 11º Batalhão, forma-
da por três militares (sar-
gento Silvio e soldados 
Augusto e Roque), loca-
lizou o carro transitando 
pelo Boulevard do bairro 
Jacaré.

Houve ordem para 
que o condutor parasse, 
mas ele decidiu fugir, 
acelerando o carro, dan-
do início a um acompa-

nhamento que percorreu 
diversas ruas do muni-
cípio.

No bairro Vilarejo, o 
cerco se fechou e a dupla 
resolveu se entregar, 
percebendo que não teria 
para onde fugir. Neste 
momento, ambos foram 
abordados e revistados, 
sendo achados todos 
os pertences roubados, 
além de um revólver ca-
libre 38, municiado com 
seis projéteis intactos.

Na delegacia, ficou 
apurado que o foragido 
registrava passagens por 
assalto, furto e tráfico de 
drogas. Na rua após con-
seguir benefício de saída 
temporária, ele resolveu 
não voltar ao presídio e, 
ainda por cima, cometer 
um assalto.

A Polícia Civil irá 
apurar agora se o foragi-
do cometeu algum outro 
delito enquanto esteve 
solto. Por conta do cri-
me pelo qual foi preso, 
ele não deve conseguir 
benefício semelhante 
novamente.



BENEFÍCIO

Inscrições para a concessão do Bolsa Atleta terminam hoje
Terminam hoje as ins-

crições para os competi-
dores que desejarem plei-
tear a concessão da Bolsa 
Atleta, com recursos do 
Fundo de Assistência 
ao Esporte (FAE) em 
2020. O edital completo 
está disponível na edição 
1.596 da Imprensa Ofi-
cial do Município, com 
data de 7 de fevereiro de 
2020, e pode ser conferi-
do no site da Prefeitura 
em www.indaiatuba.sp.
gov.br.

Podem pleitear a Bol-
sa Atleta os praticantes 
das modalidades: atle-
tismo, atletismo PCD, 
basquetebol, bocha, ca-
poeira, ciclismo, damas, 
futsal, futebol, ginástica 
artística, ginástica rít-
mica, handebol, judô, 
karatê, malha, natação, 
natação PCD, taekwon-

BRENDOW FELIPE

Com a vitória, equipe conquistou 7 pontos e foge da zona de rebaixamentos 
Primavera vence rodada da Série A3
DA REDAÇÃO
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Time segurou o resultado no segundo tempo de jogo e ganhou após três jogos sem fazer gols
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Após três jogos, o 
Primavera vol-
tou a vencer neste 

sábado à tarde, quando 
enfrentou o EC São Ber-
nardo e venceu por 2 a 
0, no estádio Ítalo Mário 
Limongi, em Indaiatuba, 
pela sétima rodada do 
Campeonato Paulista da 
Série A3. Todos os gols 
aconteceram no primeiro 
tempo.

Com o resultado, o 
Primavera chegou aos sete 
pontos e deixou a zona de 
rebaixamento. Aparece na 
14ª posição, com a mesma 

pontuação que o penúlti-
mo colocado Marília, mas 
com maior número de 
vitórias: 2 a 1. O EC São 
Bernardo, por sua vez, per-
maneceu com os mesmos 
dez pontos, mas agora em 
sétimo lugar.

A partida
Em casa, o Primavera 

manteve a postura ofen-
siva durante boa parte do 
primeiro tempo. Aos 5 
minutos, José Augusto 
atacou pela direita e cru-
zou na área para o atacante 
Nonato, que finalizou no 
canto direito, sem chances 
de defesa para o goleiro.

Mesmo com a desvan-

tagem no placar, o EC São 
Bernardo tocava melhor 
a bola e esboçou reação 
imediata. Aos 20 minutos, 
Victor Sapo aproveitou 
bola na área e finalizou 
em cima do goleiro Cléber 

Alves. O chute obrigou o 
camisa 1 a fazer excelente 
defesa.

No final do primeiro 
tempo, o time do ABC 
Paulista pressionou o Pri-
mavera e por pouco não 

empatou. Aos 46, Felipe 
chutou com perigo, no 
contrapé de Cléber Alves, 
que ficou sem ação no 
lance.

No segundo tempo, 
o EC São Bernardo foi 

ligeiramente melhor, mas 
não conseguiu traduzir a 
melhora em gols. O time 
ficou muito atrás, enquan-
to o Primavera segurou o 
resultado parcial. 

Aos 30 minutos, Hel-
bert recebeu cruzamento 
e quase descontou para o 
alvinegro do ABC Pau-
lista. Porém, o resultado 
foi mantido, para alívio 
do torcedor do Fantasma 
da Ituana.

A equipe do Prima-
vera voltará a campo no 
domingo, dia 1º de março, 
às 10h, para enfrentar 
o Olímpia, no estádio 
Maria Tereza Breda, em 
Olímpia. 

do, tênis, tênis de mesa, 
voleibol, vôlei de praia 
e xadrez.

O benefício será con-
cedido prioritariamente 
aos atletas e paratletas 
que tenham obtido re-
sultados classificatórios 
(1º ao 3º lugar) em cam-
peonatos internacionais, 
nacionais ou regionais 
no ano anterior, repre-
sentando 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 do benefí-
cio são de R$ 350 (cate-
goria Jogos Regionais); 
R$ 600 (categoria Esta-
dual e Jogos Abertos do 
Interior); R$ 900 (catego-
ria nacional) e R$ 1.300 

(categoria Internacional); 
além de apoio viagem de 
até R$ 2.500.

Documentos 
As adesões devem ser 

feitas na Prefeitura, lo-
calizada na Av. Eng. Fá-
bio Roberto Barnabé, n. 
2.800, Jardim Esplanada 
II, no setor de Protocolo, 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 17h, mediante 

a apresentação da do-
cumentação completa 
exigida no Edital.

É muito importante 
que os atletas confiram o 
Edital na íntegra para se 
orientarem e providen-
ciarem os documentos 
necessários, já que a falta 
de qualquer documento 
solicitado implicará na 
anulação da inscrição, 
sem obrigatoriedade de 

aviso prévio por parte da 
Secretaria de Esportes.

A lista de atletas e 
paratletas contemplados 
será divulgada em data 
a ser definida pela co-
missão gestora do FAE 
nos mesmos canais de 
comunicação utilizados 
para a veiculação deste 
edital, incluindo a Im-
prensa Oficial do muni-
cípio. Concedido o bene-

fício, haverá fiscalização 
quanto à assiduidade e 
comprometimento do 
atleta ou paratleta durante 
treinos e competições.

A ausência desses 
elementos sem justifi-
cativa poderá ensejar o 
cancelamento do Bolsa 
Atleta e o beneficiado de-
verá estornar os recursos 
eventualmente já recebi-
dos nos meses anteriores 
de vigor da concessão. 
Para mais informações, 
basta procurar a sede 
da Secretaria Municipal 
de Esportes, que fica no 
Ginásio Municipal de 
Esportes, localizado na 
Avenida Visconde de 
Indaiatuba, 1.250, no 
Jardim América, ou ligar 
para (19) 3825-6270. O 
atendimento é de segun-
da a sexta-feira, das 8h 
às 17h.

A falta de qualquer documento solicitado implicará na anulação da inscrição

ELIANDRO FIGUEIRA (ARQUIVO PMI)



Genuinamente brasileira, a AZZA Telecom
oferece qualidade e rapidez nos serviços
Hoje, a empresa tem capacidade para atender 8 cidades com população de 1,2 mil habitantes
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A AZZA Telecom é 
uma empresa ge-
nuinamente bra-

sileira, e oferece extenso 
portfólio de serviços no 
setor de telefonia, abran-
gendo provimento de 
acesso à internet, telefonia 
e TV, infraestrutura de re-
des e sistemas de monito-
ramento. A empresa conta 
ainda com atendimento 
especializado, de acordo 
com as necessidades de 
cada cliente.

A principal missão 
da AZZA é promover o 
desenvolvimento e facili-
tar a inclusão digital, por 
meio de um sistema de 
comunicação eficiente, 
com processo tecnológico 
atualizado. O proprietário, 

Cristiano Santana, afirma 
que o segredo do sucesso 
da empresa está em seus 
180 colaboradores. “To-
dos com mente empre-
endedora, engajados em 
suas áreas de atuação na 
empresa”, garante.

Expansão
Localizada no mu-

nicípio de Monte Mor, 
a AZZA foi criada em 
2011, a AZZA Telecom 
vem conquistando expres-
sivo número de clientes, 
tanto residenciais como 
comerciais, em decor-
rência da qualidade dos 
serviços prestados e da vi-
são de atendimento, com 
agilidade e eficiência.

“No início, tínhamos 
como principal objetivo 
atender as necessidades 
tecnologias da cidade, 

com ambição de abran-
gência focada no território 
local. Em 2016, a empresa 
foi avaliada no mercado 
e, nessa época, foi finan-
ceiramente e adminis-
trativamente assumida 
pela atual gestão, a qual 
manteve o cerne do obje-
tivo. Entretanto, além das 
fronteiras de Monte Mor, 
a Azza se projetou para o 
atendimento em diversas 
cidades do interior de 
São Paulo com tecnologia 
de ponta e profissionais 
altamente capacitados.”, 
afirma Santana.

Em um mercado nacio-
nal que é registrado pela 
Anatel (Agência Nacional 
de Telecomunicações), o 
Brasil conta com aproxi-
madamente cinco mil pro-
vedores. “A AZZA já está 
posicionada no ranking 

como a 43ª. empresa com 
maior quantidade de clien-
tes conectados no Brasil, e 
isso nos dá muito orgulho, 
e nos faz sonhar além das 
fronteiras regionais. Tam-
bém em âmbito nacional, 
pretendemos que nos pró-
ximos três anos possamos 
contar com crescimento 
cem vezes à base atual. 
Isso tudo com base na tec-
nologia de ponta e muito 
trabalho de todo o time 
AZZA”, prevê Santana.

Hoje, a AZZA atende 
ao total de oito muni-
cípios, sendo, além de 
Monte Mor, Campinas, 
Capivari, Elias Fausto, In-
daiatuba, Salto, Sorocaba 
e Ibiúna. “Temos uma ca-
pacidade de atendimento 
que abrange 1,2 milhão de 
habitantes nessas áreas”, 
salienta o empresário.

Santana acrescenta 
que um negócio de su-
cesso deve priorizar os 
princípios. “Mais do que 
códigos de ética, os prin-
cípios de atuação norteiam 
nossas decisões, e nos 
auxiliam a agir com inte-

gridade e profissionalismo 
em tudo o que fazemos. 
Nossos esforços são volta-
dos à satisfação dos clien-
tes, aliada ao compromis-
so com o crescimento e 
melhoria contínuos da 
organização”, finaliza.

AZZA Telecom
Sede Monte Mor-SP

Rua João Albino Lirani, 40 sala 4ª
13190-000 – Centro – Monte Mor-SP

Filial Indaiatuba-SP
Rua João Martini, 1148

13348-350 – Jardim Morada do Sol
Outras filiais: Elias Fausto-Sorocaba-Ibiúna

Horários atendimento físico: 
de 2ª a 6ª das 8:30h às 17h50

Sábados e feriados: das 9h às 12h 
SAC 24h – 7 dias por semana
Telefones: 0800 042 0101 / 

WhatsApp: (19) 99271-1544 
Site: www.azza.net.br
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FEIRA
Parque Mall recebe evento para público feminino

DIVULGAÇÃO/AIO
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Horóscopo de 28/02 a 05/03
Por Alex Costa Guimarães

 
O ariano estará mais agitado e atirado que nunca por es-
tes dias. Deve tomar cuidado com acidentes e o excesso 
de agressividade, já que isso trará conflitos em sua vida 
pessoal e no trabalho. Tenderá a expressar de forma mais 
clara o que sente diante dos fatos e isso será importante no 

ambiente de trabalho. Aproveite essa força para negociar seus contratos. 
 
 Ser mais positivo e sincero ou ter um comportamento mais 
objetivo e direto é o que será exigido do taurino por estes 
dias. Tente manter a calma enquanto for assertivo com as 
coisas, evite ficar impaciente ou impulsivo com os fatos. 
Sua vida profissional ainda possui as induções de destaque 
de forma positiva. Sua maneira de se expressar também fica mais fácil. 
 

Esses dias podem trazer algumas complicações para o nati-
vo, como dificuldades em situações domésticas ou familia-
res. Além disso o nativo estará muito sensível. Pode plane-
jar, por estes dias, a compra de um bem ou imóvel. Sucesso 

com pessoas que moram longe ou que sejam de lugares distantes de onde o 
nativo mora.
 
A semana apresenta certa tensão mental, um grau de ansiedade, 
é provável conflitos desagradáveis nos relacionamentos. Um 
contrato importante pode ser desfeito. O canceriano estará mais 
fechado e voltado para suas emoções. Aproveite para viajar se 
puder, pois isso trará uma reposição de energia em sua vida. 
 

Esta semana pede para o leonino focar em sua vida pro-
fissional, novo rumo pode ser tomado, um caminho pode 
ser aberto, mas o nativo precisa saber lidar com suas 
emoções e com as emoções dos outros. Ao fazer isso, sua 
vida pessoal ganha brilho, pois os contatos que vierem 

pelo lado profissional trarão benefícios. Momento de grande sensibilidade. 
 
O virginiano sentirá essa semana um pouco tensa pois estará en-
frentando alguns fatos difíceis. É importante manter a calma e seu 
lado racional. No trabalho seus superiores olham de forma agra-
dável para o nativo. O momento pede para cuidar da saúde, quem 
sabe até começar uma dieta. Sua vida social pode ficar agitada. 
 
O libriano pode começar essa semana um pouco tenso, pois pode assumir 

as dores de seu parceiro conjugal ou de seu sócio. Tenha 
calma e seja racional. Essa fase está muito boa para sua 
vida amorosa, poderá encontrar um novo amor facilmente, 
caso tenha terminado um relacionamento por estes dias. 

 
O escorpiano pode enfrentar uma semana pesada para seus trabalhos em 
equipe. Mas também começará a encontrar informações 
que trarão grandes conhecimentos sobre si mesmo. O mo-
mento pode auxiliar a encontrar alguém interessante para 
quem estiver solteiro. Receberá ajuda inesperada para 
saber mais sobre si. Esta semana ajudará nesse aspecto. 
 
O sagitariano pode ter que enfrentar problemas em sua vida profissional. 

Pode sentir o ambiente meio que fechado sobre si, evite dis-
cutir com as pessoas, procure trabalhar dentro das normas, 
evite quebrá-las para manter a harmonia do grupo. O mo-
mento pede que foque em sua vida profissional, o que você 
realmente gostaria de fazer?

 
Essa semana os aspectos astrológicos indicam que o capricorniano se verá 
forçado a tomar uma atitude acerca de situações em sua vida, 
sejam esses fatos profissionais ou pessoais. Tenha calma 
diante de imprevistos, uma proposta de trabalho pode sur-
gir ou um novo rumo pode aparecer em sua vida. Aproveite. 
 
O aquariano ainda está um pouco sensível embora seu inferno astral tenha ter-

minado. É que o nativo precisa tomar contato com suas neces-
sidades emocionais. O nativo vai perceber que certas emoções 
ou pessoas ou objetos precisam ser deixadas para trás. Agora 
é uma fase socialmente agitada, novos amigos se aproxi-
mam, e sua maneira de se comunicar deverá ser retrabalhada. 

 
O pisciano vive momentos de forte tensão em seus relacionamentos pes-
soais ou profissionais, devido a isso, pode acabar ficando mais 
agressivo, ou agir sem pensar. Pense antes de falar ou de agir. 
Tenha calma. Um romance do passado pode ressurgir e agitar 
o nativo. Calma que o inferno astral logo acabará.

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

A Associação In-
daiatubana de 
O r q u i d ó f i l o s 

(AIO) realiza nos dias 7 
e 8 de março, a 2ª edição 
do Festival de Orquídeas 
Exóticas e Suculentas 
de Indaiatuba. O evento 
acontece no Sindicato 
Rural de Indaiatuba loca-
lizado na Rua Bernardino 
de Campos, 138, centro, 
das 9h às 17h, com entra-
da gratuita.

De acordo com Mar-
cos Scarpa, organizador 
do festival, o evento visa 
arrecadar verba para o 
custeio da exposição na-
cional. “A Associação 
sempre está presente re-
presentando os colecio-
nadores da cidade”, disse.

Na exposição, os vi-
sitantes poderão conferir 
mais de três mil plantas 

O público feminino 
será destaque no Parque 
Mall no mês de março. 
Nos dias 4, 5 e 6 (quarta a 
sexta-feira) ocorre a Feira 
de Variedades e Artesa-
natos – Edição Mulheres, 
em comemoração ao Dia 
da Mulher (8 de março). O 
evento é gratuito, das 9h 
às 21h, e promete trazer 
diversos produtos com 
preços a partir de R$ 5.

Durante a Feira Edição 

Festival de Orquídeas 
acontece em março
Evento acontece nos dias 7 e 8 de março, com entrada gratuita

entre orquídeas e su-
culentas que estarão à 
venda, além de cachepôs, 
arames penduricalho, 
adubos e substratos. “A 
nossa feira possui um 
diferencial, pois são plan-
tas exóticas e raras que 
não são encontradas em 
qualquer lugar e também 

No festival os visitantes poderão conferir mais de três mil espécies de plantas

A14 | cultura  

Mulheres, cerca de 25 
expositores de Indaiatu-
ba e região trarão uma 
infinidade de produtos. 
“Nesta edição, o público 
encontrará tudo que uma 
mulher moderna gosta, 
como roupas e acessórios, 
lindos e com custo redu-
zido”, garante a organiza-
dora Adriana Silva, da TS 
Eventos.

Destaque para produ-
tos como calças, vestidos, 

A14

tops, saias, sapatos e aces-
sórios. As mulheres en-
contrarão ainda semijoias, 
artigos para massagem, 
artesanatos de MDF, cos-
turas criativas, patchwork, 
produtos da Tupperware e 
roupas infantis. Terão ain-
da doces, queijos, tempe-
ros, chás e outras comidas 
e bebidas que compõem 
a gastronomia brasileira.

Além dos artigos em 
exposição, a edição es-

pecial da feira das mu-
lheres realizará sorteios 
de produtos ofertados pe-
los próprios expositores. 
“Acreditamos que agora, 
passado o período de pa-
gamento de impostos e 
sabendo da importância 
que as mulheres dão ao 8 
de março (Dia Internacio-
nal da Mulher), o público 
comparecerá para conferir 
nossas novidades”, diz 
Adriana.

estarão à venda com va-
lores acessíveis”, revela 
Scarpa.

Além da exposição 
e venda das plantas, o 
Festival também irá rea-
lizar palestras onde serão 
abordadas nações básicas 
de cultivo de orquídeas, 
manutenção, replante e 

controle de pragas e do-
enças. A participação é 
gratuita e acontecem no 
dia 7, às 15h, e no dia 8, 
às 10h.

Para mais informa-
ções (19) 3875-4654 ou 
WhatsApp (19) 99733-
6788 ou (19) 98102-
5353.

DIVULGAÇÃO/AIO
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Alexandre Bertin, Michele Secco, Danieli Giusepim, Isabel Secco Leite, Giovanna Giusepim e Alice Secco na 
matinê do Clube 9

Brenda Perez, Leticia Armando, Heloisa Candido, Maria Fernanda de Almeida e Camila Furtado na matinê 
do Clube 9

O Carnaval do Indaiatuba Clube,  trouxe Vários 
foliões, para uma festa glamourosa e saudável

Rose da Escola de Inglês Influx, Roberto da 
Romanzza, Luíz Fernando da PrintLine, Vânia da 
Vindima Comunicação, Wader Alibert Pneus e Joice 
Teixeira da Factor Humano, reunião de equipe BNI 
Indaiatuba

Ata, Malu, Estela, Alina, Vera e Leonardo na Academia 
40+
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Todos os dias o almoço no Grenelle Gastro Pub é sempre 
especial. Escolha À La Carte ou pratos executivos só R$22.  
Vá conferir! Av. Conceição, 250. Fone: (19) 3834-4802

Os colegas de trabalho, Guilherme e Disney almoçando no 
Kostela do Japonês

A Flor de Lis está com 10% de desconto em todos os 
serviços, todas as terças e quartas feiras. Aproveite para 
se embelezar, hidratar os cabelos, tinturas, reflexo, corte, 
pé e mão, etc. Agende seu horário! Fone: (19) 3825-0623/
(19) 99921-7576

A Nova Loja

Há 48 anos fazendo sucesso com sua Moda Noivas, a A 
Nova Loja é especialista em vestidos de noivas, sempre 
com as últimas novidades e tendências (venda e aluguel). 
Os vestidos são confeccionados com tecidos nobres, com 
caimento impecável, com muita transparência, renda e 
brilho e com beleza ímpar. Você que vai casar corra para 
conferir! R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: (19) 
3875-1760 - Site: www.anovaloja.com.br

Casamento de Mariane Isabel de Almeida Morais. É a A 
Nova Loja homenageando sua cliente

Quando você pensar em cortinas, persianas, tapetes, 
carpetes, colchas sob medida, almofadas e papel de parede, 
lembre-se sempre da Adelaide Decorações. 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

Foi no último dia 18 que Flávia Fonseca completou 40 anos, 
mas comemorou a data no Bar do Alemão no último sábado, 
onde recebeu amigos e familiares, com um delicioso jantar. 
A festa foi maravilhosa!, Parabéns e muitas felicidades. 
Na foto a aniversariante com o marido Cosmo e os filhos 
Vicenzo e Domênico

Clínica Bicho Amigo

Flor de Lis

Silvia com seu lindo Ashley, Dra. Ana e Daniela durante 
consulta na Clinica Bicho Amigo

Adelaide Decorações

Os amigos Cleber e André aproveitando as delícias do 
Kostela do Japonês
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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

Como se recuperar após o Carnaval

Amigos, hoje venho até vocês trazer uma dica 
para se recuperarem dos longos dias de Carnaval. 
Devido as festas, a animação e o desgaste físico 
provocado pelo feriado, o corpo volta à rotina can-
sado e muitas vezes despreparado para a correria 
do dia a dia.

Uma dica simples e fácil de encontrar é tomar 
água de coco! O líquido é ótimo para desintoxicar 
o corpo, em especial aos foliões que costumam 
ingerir bebidas alcoólicas, mas também é ideal para 
repor energias e sais minerais. A fruta é composta 
predominantemente por água, além de vitaminas, 
aminoácidos e antioxidantes, que mantém o corpo 
hidratado, diminui o estresse e ajuda na recuperação 
após os dias de festa.

Até mais!O Restaurante Tuia Armazém, tem feito muito sucesso no seu cardápio  variado, com uma comida 
caseira, muito saborosa e recebem muitos  elogios dos clientes. Os proprietários Daniela e José Donato 
Amstalden estão felizes com o resultado.          

Paulo Henrique saboreando a comida do Restaurante CintraEmily, Daniele e Karine almoçando no Restaurante Jirao
Sandro Donha e Barbara Siqueira comemorando mais um 
ano de seu filho

Julia Selone, Julia Chamelette e Isabella Cesar, alunas do 
3º ano do Ensino Médio, Unidade I  do Colégio Meta no 
CarnaMeta 2020

Francisco e Antônio, alunos da Unidade II  do Colégio Meta 
no CarnaMeta 2020



A19

Edson Hackmam da Ploter & Cia, estará conosco mais um 
ano no Frutos de Indaiá, O Mais Expressão agradece pela 
confiança em nosso trabalho.  Sejam sempre muito bem 
vindos!!

O Mais Expressão agradece ao Dr. Luiz Carlos Chiaparine, 
pela renovação da parceria em nosso Jornal e Frutos de 
Indaía, ficamos honrados pela confiança em nosso trabalho. 
Seja sempre muito bem vindo!

Mais uma vez a Tavares Refrigeração ganhou na pesquisa 
do Frutos de Indaiá, como a melhor empresa do seu 
segmento. Parabéns Angelina e João!

Sandro e Bárbharà da Wolf Reformas e Serviços curtindo 
o Carnaval Interestelar do Clube 9 de Julho

O Clube 9 de Julho realizou no ultimo dia 22 o Carnaval Interestelar, que contou com a presença da Banda Sexta Dimensão 
para animar os convidados com as marchinhas e sucessos do Carnaval. Na foto Hildebrando Stein Filho e Shirlei, Manuel 
e Ana Mainenti, Ricardo e Régia dos Santos do Clube 9 de Julho. Parabéns foi tudo perfeito

Vocês conhecem a Torrelaguna Pizzaria? A mais de 
17 anos em Indaiatuba, localizada em Itaici, a pizzaria 
trabalha com os melhores produtos, sempre pensando em 
surpreender seus clientes com qualidade e atendimento

João e Mara da Sonhare Colchões , participarão por mais 
um ano do Frutos de Indaiá, O Mais Expressão agradece 
pela confiança em nosso.  Sejam sempre muito bem vindos!

O Mais Expressão agradece ao Mauro do M&N Studio 
pela renovação da parceria, obrigada por confiar em nosso 
trabalho e seja sempre muito bem vindo!

As foliãs pra lá de animadas, Juliana Novaes, Adriana 
Larangeira, Camila Naressi e Sharon Castilho curtindo o 
Carnaval,  na companhia do anfitrião Rodrigo Stocoo na 
Sapucai no Rio de Janeiro
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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



B2 Imóveis

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 

LOCAÇÃO OU VENDA AP00963 - APARTA-
MENTO PÁTIO ANDALUZ - 03 DORM (01SUÍ-
TE) SALA, COZINHA PLAN, A.S, BANHEIRO, 
2 VAGAS - LOCAÇÃO R$ 2200,00 INCLUSO 
COND E IPTU  VENDA R$ 480.000,00

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



B3Imóveis

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

TR01114 – TERRENO JARDIM PARADISO – Lindo lote com 400 mt², 
Quadra 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, 
Cozinha, 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 Sa-
lão de festas, 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 SHANA-
DU- Vc que gosta e deseja estar junto a natureza, esta é a sua oportuni-
dade! 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

CA04032 – CASA - JD. MORADA DO SOL - 02 Dormitórios, sala, cozi-
nha, 02 banheiros, área de serviço e garagem 03 vagas + 1 comodo no 
piso superior. Mais detalhes: Portão eletrônico e área de churrasqueira. 
- R$1.700,00

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

SL0055– SALÃO COMERCIAL – JD MORADA DO SOL – Localizado 
na marginal do parque ecológico! Possui 100m² com 02 banheiros, sen-
do 01 adaptado e estacionamento frontal. R$2.500,00+IPTU

CA03338 – CASA –COND. PALM TREE – Casa planejada com 03 
dormitórios sendo 01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço. 
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, cozinha, ba-
nheiro, 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, edícula, 
churrasqueira e portão eletrônico.
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms, sala, coz, wc, salão comercial na frente, garagem 
descoberta para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem 
coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem coberta para 3 carros, toda em piso frio. Possui edícula com 1 dormitório, cozinha 
e banheiro.
CA251 – JD. MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitórios com suíte, sala, cozinha, dispensa, 
banheiro e lavanderia.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 
lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicio-
nado, 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, banheiro 
e garagem para 2 carros.
CS328 – JD. REGENTE – R$335 MIL- 3 dorms (1st), sala 2 ambientes, coz americana, 
lavanderia, wc social, churrasqueira, garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 
sala de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, 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, lavanderia
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, 
churrasqueira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, 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, la-
vanderia, 2 banheiros 1 com aquecedor solar, churrasqueira e garagem coberta para 
2 carros.  
CA310 – CENTRO – R$350 MIL – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, lavanderia, 2 
banheiros e garagem coberta para 1 carro. Aceita Proposta 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte 
com ar condicionado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 
banheiro, garagem para 2 carros e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com 
frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta com terreno 
até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil

  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 clo-
set),sala de estar  com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e 
wc de empregada, dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta 
para 2 carros e 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 amplas, 
sendo 2 suítes e 1 suíte com closet, sala de TV, sala de jantar, cozinha com ilha, dispen-
sa, 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, sendo 
1 suíte, todos os dormitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. 
Possui quintal com churrasqueira e pia, cobertura com vidros temperado, e garagem para 
2 carros.
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, churras-
queira, 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 edí-
cula. 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, ga-
ragem
AP515 – CIDADE NOVA – R$300 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 banheiros, 
sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem 
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 dor-
mitórios, 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
TE45 – CONDOMINIO HELVETIA PARK – R$380 MIL – 490 m²
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 chácara.
TE23 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$267 MIL – 295m²
TE20 – JD. PIEMONTE – R$180 MIL – 300m², aceita permuta com Honda Fit a partir 
do ano 2018.
TE44 – CONDOMINIO TERRAS DE SANTA – SALTO – R$190 MIL – 1020m².
Aceita permuta com casa ou apartamento de maior valor. Paga a diferença.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². 
Aceita permuta com casa na região do Bairro Mercedes.

 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 es-
tar 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
 
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 ga-
ragem para 1 carro. 
JD. MORADA DO SOL – R$1000,00 – dormitório, antessala, sala, cozinha com armá-
rios, 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 ga-
ragem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. COLIBRIS – R$1000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia 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 este-
rilização, 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 vagasR$ 550.000,00
CA00229-JD. EUROPA-3 dorms c/ suíte +dep 2 vagas. .............R$ 348.000,00
CA00245-JD. VILLA SORIANO-2 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. R$ 320.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 03 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ...........R$ 276.000,00
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
TE00194-PARADISO 420M ..........................................................R$ 425.000,00
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 vagasR$ 2.500,00+iptu

CA00248-JD GUANABARA-03 dorms +dep 2 vagas ............R$ 3.500,00+iptu
CA00249-CENTRO-03 dorms + dep. Comercial .....................R$ 1.500,00+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- 02 dorms + dep c/ elevador.  ............................. 
.........................................................................................R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00074-RESIDENCIAL DAS FLORES- 03 dorms+dep 02 gagas .................... 
.........................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga. ..................... 
.........................................................................................R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00075-PÁRIO ANDALUZ-02 dorms c/ suíte + dep 02 vagas ......................... 
.........................................................................................R$ 1.900,00 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
SL00023-CENTRO-50MTS. .....................................................R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS. .......................................R$ 1.400,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS. ......................................................R$ 900,00+ iptu
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR. .....................R$ 950,00+iptu
SA00010- 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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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

7.  ref. site 525791 - Residencial Veneza -  2 dormt/ 1 suíte/ 
sala/ coz/ lavand/ wc/ quintal/ churrasq/ 4 gar sendo 2 coberta 
R$250.000,00

8. ref. site 229802 - Park Real – 3 dormt / 1 suite / sala / coz / 
wc / gar R$450.000,00 + COND + IPTU

9. ref. site 958802 - Jardim dos Colibris - 2 dormt/  sala / coz/ 
wc / lavand/ 2 gar R$280.000,00

4. ref. site 658802 - Jardim Renata – 1 dormt/ coz / wc / lavand 
/ gar R$980,00 + IPTU

5. ref. site 208802 - Jardim Bem-te-vi - 2 dormit/ sala/ coz / WC  
/lavand/ quintal/ 2 gar. R$1.100,00 + IPTU

2.ref. site 823802 - Vila Areal – 3 dormt/ 1 suite / sala/ coz / wc 
/ lavand / gar R$1.800,00 + IPTU

10.    ref. site 439802 – Jd Brasil – 5 dormt / 1 suite / sala / coz 
/ wc / lavand / churrasq / gar R$380.000,00

3.ref. site 868802 - Jd. Resid Villa Suiça - 3 suítes planej / clo-
set / hidro/ ar condicionado/ sala 2 ambt/ coz planej/ wc so-
cial/ área gourmet/ piscina/ churrasq/ gar R$4.500,00 + COND 
+ IPTU

1. ref. site 388802 - Edifício Di Napoli – 3 dormt c/ armários/ 1 
suíte/  sala 2 amb/  coz planej/ sacada/ wc/ lavand/ garagem/ 
1 gar coberta- R$1.500,00 + COND + IPTU

11.    ref. site 217481 – Jd. Esplanada – 4 dormt / 3 suítes 
/ closet/ sala 2 ambt / lavabo/ escrit/ jardim inverno/ coz 
planej/ lavand/ wc social/ churrasq/ piscina / jardim/ 4 gar 
R$1.200.00,00 / R$4.800,00. 12.    ref. site 829802 - Vila Vitória II - 150,00 m² - R$135.000,00 

6. ref. site 929702 – Centro – 141 m² - sala p/2 amb/ sala/ 2 wc/ 
coz/ 2 gar R$3.200 + IPTU 



B6 Serviços / Utilidades

DESTAQUES

AP0761 - Apartamento com 3 dor-
mitórios para alugar, 107 m² por R$ 
3.500,00/mês - Parque São Tomaz 
de Aquino - Indaiatuba/SP  

SA01369 - Sala para alugar, 50 m² 
por R$ 1.600,00/mês - Jardim Pom-
péia - Indaiatuba/SP  

TE0730 - Terreno à venda, 300 m² 
por R$ 235.000 - Vila Residencial 
Green Park - Indaiatuba/SP

condomínio + IPTU
AP 0780 – Apartamento com 3 dor-
mitórios (1 suíte), Locação, Jardim 
Sevilha, Indaiatuba-SP R$ 1.600,00 
+ condomínio + IPTU

CA1283 - Casa térrea com 3 suítes 
à venda e locação, 174 m² por R$ 
600.000,00 ou R$ 2.500,00 + IPTU - 
Vila Sfeir - Indaiatuba/SP

CA1282 - Casa com 3 quartos à 
venda e locação, 105 m² por R$ 
350.000,00 ou R$ 1.800,00 + IPTU
Jardim Alice - Indaiatuba/SP  

AP0759 - Apartamento com 4 dor-
mitórios para alugar, 350 m² por R$ 
10.000,00/mês - Centro - Indaiatu-
ba/SP

AP0761 - Apartamento com 3 dor-
mitórios para alugar, 107 m² por R$ 
3.500,00/mês - Parque São Tomaz 
de Aquino - Indaiatuba/SP  

SA01369 - Sala para alugar, 50 m² 
por R$ 1.600,00/mês - Jardim Pom-
péia - Indaiatuba/SP  

SO0438 - Sobrado com 5 dormi-
tórios para alugar, 455 m² por R$ 
13.800,00/mês - Vila Suíça - Indaia-
tuba/SP  

VENDA

CA 1219 – Oportunidade Sobrado, 
sendo 2 suítes, Vila Rubens, Indaia-
tuba-SP De R$ 440.000,00 por R$ 
380.000,00

CA 1290 – Casa térrea, 2 dormi-
tórios à venda, Jardim Muryiama, 
Indaiatuba-SP R$ 280.000,00

TE 0728 – Terreno plano, 420 me-
tros à venda, Centro, Indaiatuba-SP 
R$ 1.200.000,00

TE 0729 – Terreno com ótima to-
pografia, 130 metros à venda, Jar-
dim Primavera, Indaiatuba-SP R$ 
135.000,00

TE 0719 – Terreno em condomí-
nio fechado, 300 metros, Resi-
dencial Milano, Indaiatuba-SP R$ 
170.000,00

TE0730 - Terreno à venda, 300 m² 
por R$ 235.000 - Vila Residencial 
Green Park - Indaiatuba/SP

AP0774 - Apartamento com 3 dor-
mitórios à venda e locação, 180 
m² por R$ 1.800.000,00 ou R$ 
5.000,00 + encargos - Vila Sfeir - 
Indaiatuba/SP  

AP0778 - Apartamento com 3 quartos 
à venda e locação, 172 m² por R$ 
950.000,00 ou R$ 4.000,00 + encar-
gos, Vila Sfeir - Indaiatuba/SP 

CA1284 - Lindo sobrado, 3 dormitó-
rios sendo 1 suíte à venda e locação, 
106,74 m² por R$ 350.000,00 ou R$ 
2.000,00 + encargos, Residencial 
Belle Ville Itaycy, Indaiatuba-SP 

AP0779 - Lindo apartamento, 3 dor-
mitórios à venda e locação, por R$ 
235.000,00 ou R$ 1.200,00 + encar-
gos, Spazio Illuminare, Indaiatuba-SP

CA1281 - Casa com 3 dormitórios à 
venda, 170 m² por R$ 540.000 - Jar-
dim Bréscia - Indaiatuba/SP

SO0427 - Sobrado com 4 dormitórios 
à venda, 240 m² por R$ 1.400.000,00 
- Jardim Residencial Dona Lucilla - 
Indaiatuba/SP  

LOCAÇÃO

KN0014 – Kitnet com 40 metros, Lo-
cação, Jardim Morada do Sol, Indaia-
tuba-SP R$ 650,00

AP0752 – Apartamento com 2 dor-
mitórios, Locação, Parque São Lou-
renço, Indaiatuba-SP R$ 1.630,00 + 
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual

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 Produtos NaturaisPizzariaMecânica

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, churrasquei-
ra e edícula , quintal e 4 
vagas 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 – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno e 
da construção – consulte-
-nos - - (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) 3885-
4500 CRECI 74.092
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 74.092
Casa com 1 dorm na 
Vila Furlan - R$180 MIL 
- (19) 98254 7703 CRECI 
74.092

Oferta imperdível! Morada 
do sol Rua: 84 - Casa de 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia e garagem 
para 02 autos em lote de 
125m ², de R$210.000,00, 
por apenas: R$180.000,00 
ou R$75.000,00 de entrada 
+ 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$310.000,00. 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra!
CASA ALTO PADRÃO 
- Linda casa no Mason 
Du ParkFino acabamento 
R$ 2.700.000,00 F.: (19) 
99166-8268
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 ser-
viço e garagem. – Área 
construída 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 Dormitórios, 
sala de estar e TV, cozi-
nha, 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
Sobrado à Venda Jardim 
América - 3 dorm. sendo 1 
suíte, sala, cozinha, área 
de serviço, armários em-
butido garagem 3 carros 
R$ 560.000,00
CA03873 – Casa – Resi-
dencial duas Marias - 04 
suítes, sendo 01 master 
com closet, sala estar 
jantar c/ pé direito alto, 
cozinha americana com 
ilha com planejados, es-
paço gourmet com chur-
rasqueira com coifa de 
inox, jardim de inverno, 
preparado para aqueci-
mento solar, garagem 
04 vagas. Condomínio 
com toda infraestrutura: 
Salão de festas, piscina, 
playground, academia. 
- Área construída 220m² 
- Terreno 360m² – R$ 
1.250.000,00
Lindo Sobrado alto pa-
drão Vila Verde - 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 
Planejados , área de ser-
viço, quintal com churras-
queira coberta,  3 vagas. 
Área terreno 280 m² ,área 
construída 230 m² Aceito   
imóvel  como parte de 
pagamento até 50 % do 
valor. Tratar    pelo whats 
19-995579761
Jardim Impérios Vila 
Itu – Casa 105m² terreno 
150m² Lote:12 Q.12. Óti-
ma localização, 3 dorm. 
1 suíte, wc social, sala, 
copa e cozinha. Área com 
churrasqueira, lavanderia, 
garagem 3 carros 1 cober-
ta, porcelanato, instalação 
de aquecimento solar e ar 
condicionado. Fachada 
alta, paredes internas com 
reboque, teto acartona-

do menos na lavanderia. 
Condomínio piscina, sa-
lão de festa, park infan-
til, academia etc. Preço 
R$430.000,00 Tel: (19) 
98716-9978 Proprietário
Vendo uma propriedade 
em São Paulo. Região de 
Santo Amaro -  Avenida 
mais pavimentada em 
São Paulo. Com 8 linhas 
de ônibus, 4 agências 
bancárias, todos os tipos 
de comércio. Terreno com 
500m², 10 para Avenida, 
50 para fundo, viela sem 
saída, sendo 2 salão co-
mercial, 2 residencias na 
parte superior. No fundo 
terreno de 220m² para 
construir 2 sobrados. 
Preço R$ 2.500.000,00. 
Aceito propriedade em 
Indaiatuba valor até R$ 
1.000.000,00 F.: (19) 
3318-0378
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 pro-
prietário Fone: (19) 99714-
4113 / (19) 3875-4550

 
Apartamento com 3 dor-
ms na Cidade Nova - R$ 
800 MIL - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
- R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dor-
ms no bairro Chácara 
do Trevo - R$370 mil - 
(19) 98254-7703 CRECI 
74.092 
Apartamento Venda Her-
cules Mazzoni - amplo 
apto 02 dorm., sala, cozi-

nha, 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, vara-
da 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$320.000,00 
Victor F.: (19) 9 9698.2366
Apartamento Jd Morum-
bi - 02 dorm, sala, cozinha, 
a,s, e garagem excelente 
preço R$ 135.000,00 Vic-
tor F.: (19) 9. 9698-2366
CDHU Azul venda - 02 
dormitórios., sala, cozinha, 
a.s, banheiro 1 vaga. Qui-
tado. 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 – Apartamen-
to – Jardim Alice- 02 
dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço 
e garagem para 01 carro. 
- Área construída 52m² - 
R$ 192.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Vendo AP 3 dorm no 
Vertentes do Itaici - Chá-
cara do Trevo. 2 vagas 
cobertas, 85 m2 de área 
util. Móveis planejados 
na cozinha e banheiros. 
R$340.000 a vista ou acei-
ta permuta com terreno 
no cond. Residencial Dna 
Lucilla, Duas Marias ou 
Maria Dulce. Direto com 
o proprietário, 19-98339-
7316
Premium Residence - 03 
dormitórios c/ suíte. Sala, 
wc social e cozinha, 02 
vagas F.: (19) 99166-8272
Guarujá - 02 dormitórios 
c/ suíte, sala, cozinha e 
wc social. Aceita permuta 
F.: (19) 4105-7479
Vende - se apartamento 
condomínio Vila das Pra-
ças - Sendo 2 dorm., 1 wc, 
sala, copa, cozinha, lavan-
deria e garagem p/ 1 carro. 
Área de lazer com piscina, 
quadra de futebol, chur-
rasqueira e salão de fes-
tas. Valor R$ 225.000,00. 
Troco por apartamento 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, próxi-
mo do parque ecológico, 
sol da manhã, vista linda 
apenas R$ 450.000,00 
-   F.:(19) 97412-0317 – 
CRECI 

 
Alugo apto na Praia 
Grande na Vila Guilher-
mina - 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

 
Chácara à venda Vale do 
Sol -AT 1000 Metros ac 100 
3  d o r m i t ó r i o  s e n d o 
1 suíte, Cozinha, área 
d e  s e r v i ç o ,  p i s c i n a 
R$ 790.000,00
Sitio Estrada Mato Den-
tro  - Valor: R$ 2.500. 
000,00 F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sitio com casa de 2 dor-
ms no Jardim Tropical 
- R$650 MIL (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com pei-
xes, telefone fixo, torre 
de internet a 500 metros 
da rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Sítio Elias Fausto - 20.000 
metros R$ 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 -escritu-
rado. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim Alice (único lote 
na rua) 125m2 – planís-
simo – R$1030,00 p/ m2 

– F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Condomínio London 
Park - lote de 300m2 por 
apenas R$180.000,00 
F.:(19) 99762-7997 / 3935-
3294
Terreno Maison Du Parc - 
495m F.: (19) 99115-8368
Condomínio Portal de 
Itaici – Terreno de 360m² 
- R$ 300 MIL (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Condomínio Helvetia 
Park – Terreno de 490 m² 
-  R$380 MIL (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Maison Du Parc – 495 m² 
F.: (19) 99115-8368
Terreno Comercial – Av. 
Conceição 700metros F.: 
(19) 99166-8272
EUROPARK - Indus-
trial c/ 1000 metros R$ 
400.000,00. Aceita permu-
ta c/ terreno em condomí-
nio ou comercial. F.: (19) 
97423-3079
Park Real - Terreno óti-
ma localização plano e 
compacto, a 30 metros da 
portaria, taxa do condomí-
nio R$112,00 mensal. Pre-
ço 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 Vi la 
Suiça - 12 X 25, caída 
para frente. Frente mura-
do R$220.000,00. Direto 
com proprietário F.:(19) 
98324-3243
Venda ou Permuta - lote 
condomínio Jd. Piemonte, 
ótima localização, com 

infraestrutura completa. 
Tel (19) 3875-2862 / (19) 
99673-8210 Whats / (19) 
99261-7633 Whats.

 
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 
combinar 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



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.ROSA ROSSETTI 
BULL com 76 anos , 
Era Viúvo(a) de PER-
CI BULL sendo filho(a) 
de PEDRO ROSSETTI 
e MARIA ISQUIERDO.
deixa filho(s): ELISA-
BETE (MAIOR), Fale-
cido em: 18/02/2020, 
e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 
19/02/2020. 

2.TERESA POLITO DA 
SILVA com 78 anos , 
Era Viúvo(a) de BE-
NEDICTO JOSÉ DA 
SILVA sendo filho(a) 
de JOSE POLITO e 
ALEXANDRINA ZOR-
ZELA POLITO.deixa 
filho(s): DALVA, JOSE, 
LUIZ, JAIR, MARIA 
(MAIORES) EUNICE 
( FAL ), Falecido em: 
20/02/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
21/02/2020. 

3.KARINA GISELE 
NUNES VIRGILLI-
TO com 40 anos , Era 
Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de FRANCISCO 
CARLOS VIRGILLITO 
e MARIA DE FATIMA 
NUNES VIRGILLITO.
deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 20/02/2020, 

e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
21/02/2020.
 
4.SANTINHA JANUA-
RIO LINDER com 85 
anos , Era Viúvo(a) de 
ALFREDO LINDER 
sendo filho(a) de JOAO 
JANUARIO DE FARIAS 
e MARIA PIOLI.deixa 
filho(s): LUIZ 57, RO-
NALDO 52, Falecido em: 
20/02/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 21/02/2020.

5.ALCIDES NASCIMEN-
TO com 81 anos , Ca-
sado (a) com PIERINA 
ZANINI NASCIMENTO 
sendo filho(a) de JOSE 
NASCIMENTO e JANITA 
TACHER NASCIMEN-
TO.deixa filho(s): CLAU-
D I C É I A , C L A U D I N E I  
(MAIORES), Falecido 
em: 20/02/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 21/02/2020. 

6.ALFREDO TOEWE 
com 79 anos , Casa-
do (a) com EURIDICE 
DE LOURDES TO-
EWE sendo filho(a) de 
CHRISTIANO TOEWE 
e JOANA ALEXANDRE.
deixa filho(s): ARILSON 
48, ANDERSON 41, Fa-
lecido em: 20/02/2020, 

e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
21/02/2020.
 
7.ALBERTO MAXWEL 
MATOS BROWN com 
77 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JORGE 
ALVES BROWN e IRA-
CEMA MATOS BROWN.
deixa filho(s): NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 21/02/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
22/02/2020. 
8.OSCAR DOMINGUES 
PINTO FILHO com 90 
anos , Casado (a) com 
MARIA HELOISA DA 
SILVEIRA ARRUDA 
PINTO sendo filho(a) de 
OSCAR DOMINGUES 
PINTO e ANTONIA EN-
CARNAÇÃO PINTO.
deixa filho(s): OSCAR , 
OSCARLINO , ROBER-
TO , CRISTINA , VIRNA 
(TODOS MAIORES), Fa-
lecido em: 21/02/2020, e 
sepultado(a) no MUNI-
CIPAL DE ITU-SP aos 
23/02/2020. 

9.NELSON SOLPICIO 
com 84 anos , UNIÃO 
ESTAVEL COM SELI-
NA FRANCISCA MEN-
DES, sendo filho(a) de 
PASCHOAL SOLPICIO 
e ROSA SOLPICIO.

deixa filho(s): IVAN, 
RISLE, THIAGO, Fale-
cido em: 21/02/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
22/02/2020. 

10.ERMIRIO FERREI-
RA  DA MATA com 96 
anos , Era Viúvo(a) de 
ANA ROSA MOREI-
RA DA MATA sendo 
filho(a) de FELIX FER-
REIRA DA MATA e MA-
RIA ROSA DE JESUS.
deixa filho(s): MARIA 
, NEUSA, ANTONIO, 
ISABEL,MARIA ADENI-
CE, VALDIVA ( TODOS 
MAIORES), JOSE (FAL), 
MILTON (FAL), Faleci-
do em: 21/02/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
22/02/2020. 

11.ROSANGELA MÜL-
LER CESTARI com 66 
anos , Casado (a) com 
VLADEMIR CESTARI 
sendo filho(a) de ADOL-
FO MÜLLER e MARIA 
DE LOURDES DE BAR-
ROS MÜLLER.deixa 
filho(s): FREDERICO, 
CECILIA (MAIORES), 
Falecido em: 21/02/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
22/02/2020. 

12.SAMARA MARESSA 
JANUARIO DE SOUSA 
com 14 anos , sendo 
filho(a) de CLAUDINEI 
FERREIRA DE SOUSA e 
OLINDA JANUARIO PE-
REIRA DE SOUSA. Fa-
lecido em: 22/02/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
23/02/2020. 

13.CLAUDIO DE SOU-
SA BASIL com 35 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de CLAUDIO 
NASSIM BASIL e MA-
GALI DE SOUSA BASIL.
deixa filho(s): MARIA 
VALENTINA  4, Faleci-
do em: 22/02/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
23/02/2020. 

14.MAXIMINO DOS 
SANTOS com 82 anos , 
Casado (a) com MARIA 
DA CONCEIÇÃO  DOS 
SANTOS sendo filho(a) 
de JOSE DOS SANTOS 
e LAZARINA MARIA DE 
JESUS.deixa filho(s): 
JOSE, ROQUE, CLAU-
DINEIA, CLAUDENICE, 
CLAUDEMIR, SOLAN-
GE, SUELI, CELIA ( 
MAIORES ), ROMULO 
( FAL ), Falecido em: 
23/02/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 

aos 23/02/2020. 

15.SINESIO ARAUJO 
SILVA com 86 anos , 
Casado (a) com HILDA 
ALMEIDA SILVA  sen-
do filho(a) de MANO-
EL VICENTE FILHO e 
IZABEL DE ARAUJO 
SILVA.deixa filho(s): CI-
CERA,IZABEL,MARIA 
,RITA JAQUELINE, AN-
TONIO(MAIORES), Fa-
lecido em: 23/02/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
24/02/2020. 

16.AMELIA ANERÃO 
DONEDA com 93 anos 
, Era Viúvo(a) de FRAN-
CISCO DONEDA sendo 
filho(a) de JOSE ANE-
RÃO e ROSA FRAN-
CHELLI.deixa filho(s): 
ANTONIO 69, ROSA 68, 
APARECIDA 66, Fale-
cido em: 23/02/2020, e 
sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 24/02/2020. 

17.ENORBERTO ANA-
TOLIO LASARINI com 
74 anos , Casado (a) 
com IDA NADIR TOMA-
SETO LASARINI sendo 
filho(a) de JOÃO LASA-
RINI e VERGINIA NARDI 
LASARINI.deixa filho(s): 
CARLOS, JULIANO( 
AMBOS MAIORES ), Fa-

lecido em: 24/02/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
25/02/2020. 

18.MAURO ANTONIO 
BABLER com 64 anos 
, Casado (a) com TANIA 
MARIA CERYNO BA-
BLER sendo filho(a) de 
JACOB BABLER e AN-
TONIA PACIO BABLER.
deixa filho(s): DOMENI-
CA 38, GABRIEL 24, Fa-
lecido em: 25/02/2020, 
e sepultado(a) no CE-
MITERIO DA SAUDADE 
DE  CAMPINAS-SP aos 
26/02/2020. 

19.ANTONIA LUCIA 
BERTOLINO CARLETTI 
com 48 anos , Casado 
(a) com ELIO CARLE-
TI  sendo filho(a) de 
JOSE BERTOLINO DA 
SILVA e MARIA LUCIA 
ALVES.deixa filho(s): 
ANTONIO, TAINA, MA-
RIA ( MAIORES ), Fa-
lecido em: 25/02/2020, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
26/02/2020. 

20.ANTONIO BENE-
DITO DE MOURA com 
75 anos , Era Divorcia-
do(a) de MARIA NEUSA 
CLAUSS sendo filho(a) 
de JOÃO NICOLA DE 

MOURA e CLEMEN-
TINA FORATORI 
DE MOURA.deixa 
filho(s): GISLEINE, 
ROSELEINE, Faleci-
do em: 25/02/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
26/02/2020. 

21.ELIAS VIEIRA DE 
MELO com 76 anos , 
Casado (a) com JO-
SEFA MARIA XAVIER 
DE MELO sendo fi-
lho(a) de VALDEMAR 
VIEIRA DE MELO e 
MAFALDA DA SILVA.
deixa filho(s): ANGE-
LA  , KARINA  ( MAIO-
RES ), Falecido em: 
25/02/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
26/02/2020. 

22.SENHORINHO PE-
REIRA DOS SANTOS 
com 80 anos , Casado 
(a) com MARIA IMA-
CULADA DOS SAN-
TOS sendo filho(a) de 
FRANCISCO PEREI-
RA DOS SANTOS e 
JULIA PEREIRA DA 
SILVA.deixa filho(s): 
BERENICE 49, Faleci-
do em: 26/02/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
27/02/2020.

Vendo  berço  -  berço 
americano com colchão, 
jogo de lençol, mosquitei-
ro. 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 
generos 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, ni-
cho, porta papel e lava-
tório. Mármore, travetino 
e porcelanato F.: (19) 
99193-2917
Vendo máquina Interlo-
que Industrial modelo: 
Yamata F.:(19) 98420-
6000 Marisete

Vendo objetos antigos F.: 
(19) 99214-1572
Vendo Gerador Pramac 
(Italiano) AVR 4 T  6800 
Kwa com cabine acústi-
ca. Valor 3500,00. Tra-
tar  pelo whats F.: (19) 
995579761
Vendo Saxofone CONN 
Shooting star   Raridade 
case original Sapatilhas 
novas. Valor 2890,00. 
Tratar  pelo whats F.: (19) 
99557-9761
Vendo Diversos apare-
lhos de Ginástica. Estação 
musculação ,Remo Ab-
dominal   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 car-
tão. Tratar  pelo whats 19 
995579761

Vendo Esteira Ergomé-
trica  Eletrônica  Athetic  
Extreme  3200 T  Profes-
sional 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 ge-
ral e aulas particulares 
de eletrônica em geral 
(prática & teoria) – Profº 
Riccó • Reparo de fontes 
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 persona-
lizado: para sua como-
didade, compre em sua 
residência ou na sua 
empresa. Contato: Zé-
lia WhatsApp ou celu-
lar:19-98831-0292
Ofereço-me como pedrei-
ro encanador, reformas 
em gerais e pequenos re-
paros na construção civil.
Tratar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-
canador, jardineiro e ele-
tricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diaris-
ta e passadeira Contato 
Vania. F.: (19) 99595-
3390
Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como 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 tra-
balhar como doméstica 
disponivel 3 dias por 
semana ou todos os dias 
meio período. Tenho 

experiência  F.: (19) 
99738-2266
Ofereço-me como pas-
sadeira F.: (19) 99925-
5636
Ofereço-me serviços 
de faxinas domésticas, 
residencias e comerciais 
Contato (19) 98451-9696 
Ivanice da Silva



B16 Serviços/Utilidades


