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Atento traz curso de Portaria e Controle

Final de semana conta com diversos eventos

Homens trabalham nos preparativos para o retorno da Fenui ao Pavilhão da Viber: evento começa hoje e segue até domingo com várias atrações

WERNER MÜNCHOW/MAIS EXPRESSÃO

OPORTUNIDADE

PREPARAÇÃO

Temperatura cai e aumenta 
busca por unidades de saúde

A empresa Atento Sistema de Segurança e Serviço realiza no próximo dia 
20 de julho, curso de Portaria e Controle para aqueles que buscam entrar no 
mercado de trabalho e também para quem já trabalha na área e busca uma 
especialização. O curso tem duração de 16 horas e é realizado aos sábados, 
a partir das 8 horas. Saiba como fazer a sua matrícula.

No total, mais de 21 milhões de 
pessoas receberam algum tipo de in-
formação sobre o Movimento Maio 
Amarelo. Foram mais de 100 milhões 
de acessos em sites e redes sociais do 
movimento. Além disso, mais de 11 
mil notícias foram publicadas ao longo 
do mês de maio, gerando uma mídia 
espontânea de R$ 169 milhões.

Por volta das 7h da última segun-
da-feira (1º), um homem identificado 
como Mauricio Santos, de 41 anos, 
foi atropelado por um caminhão no 
quilômetro 54 da Rodovia SP-75. Se-
gundo informações de testemunhas, a 
vítima estava no acostamento quando 
um caminhão passou e o atropelou, e 
fugindo sem prestar socorro.

Em parceria com o The 
Cleaver Burgers & Beers, 
a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
de Indaiatuba promove du-
rante todo o mês de julho a 
campanha Burger do Bem. 
Para participar, basta visi-
tar a hamburgueria e pedir 
o combo da promoção, 
que será vendido a R$ 25, 
todas as terças, quartas e 
quintas-feira.

A atleta Priscilla 
Steavaux conquistou 
o primeiro pódio de 
Indaiatuba na 63º 
Edição dos Jogos 
Regionais, realizado 
em Americana. Ela 
venceu no ciclismo 
BMX. Agora, a atleta se 
prepara para o Campe-
onato Brasileiro, em 
Paulínia. 

Maio Amarelo revela os 
números da edição 2019

Caminhão faz nova 
vítima em rodovia

Burger do Bem 
reúne Apae e  
hamburgueria

Bicicross traz 
primeira medalha 
para a cidade
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DIVULGAÇÃO

Bronquiolite é doença que mais atinge as crianças nesta época; saiba como identificar

De volta ao Pavilhão da 
Viber, a 21ª edição da Fes-
ta das Nações Unidas de 
Indaiatuba tem início hoje 
(5), às 18h. O 1º Festival 
de Inverno de Indaiatuba 
reunirá diversas atrações, 
começando pelo 27º Passo 
de Arte Grand Prix, com 3,5 
mil bailarinos de diversas 
regiões do Brasil e de países 
como Paraguai, México e 
Argentina no Centro Inte-
grado de Apoio à Educação 
de Indaiatuba. Já a Festa de 
Encerramento do Festival 
Itinerante Sabores da Terra 
acontece no Parque Ecológi-
co com expositores e diver-
sas atrações. Mais em www.
maisexpressao.com.br.

Plantões no feriado  
mantém serviços  

ATENÇÃO

LONGE DE CASA

P. A14

No próximo dia 9 de julho será feriado no Estado 
de São Paulo em comemoração ao Dia da Revolução 
Constitucionalista, e não haverá expediente na se-
gunda (8) e terça-feira (9) em todas as repartições 
públicas, autarquias e fundações. A Prefeitura ressalta 
que serviços essenciais e parte dos serviços públicos 
de lazer funcionarão em sistema de plantão.  P. A4



Editorial
Pane e desespero

Artigo

Segundo informações da Agência Brasil, usuá-
rios das redes sociais Facebook, Whatsapp e Insta-
gram relataram dificuldades na operação das pla-
taformas na última quarta-feira (3). As três redes 
pertencem à companhia Facebook, com sede nos 
Estados Unidos. No Brasil, a rede social de mes-
mo nome e o Whatsapp são acessados, cada um, 
por mais de 130 milhões de pessoas. A instabili-
dade foi sentida em diferentes regiões do mundo.

Entre os problemas informados estavam a não 
disponibilização de imagens no Facebook. Também 
no Whatsapp, usuários disseram não conseguir car-
regar imagens ou enviar e ouvir áudios. Enfim, os 
problemas foram aparentemente resolvidos em sua 
totalidade no começo da noite do mesmo dia. 

Que lições ficaram de mais um dia de pane e 
desespero na web? Entre elas, que não devemos 
nos tornar completamente dependentes dela. É 
difícil - ou praticamente impossível - mensurar 
os prejuízos causados. Desde aquele microem-
preendedor que recebe os pedidos pelo aplica-
tivo de mensagens, até o diretor da multinacio-
nal que foi impedido de divulgar determinado 
produto, todos foram afetados. E o que dizer das 
conversas entre amigos? Ontem, foram motivo 
de piada. No dia da pane, de total abstinência. 

A verdade é que só percebemos tamanha de-
pendência quando somos confrontados com a au-
sência. Deixamos de nos falar, de vender, de saber 
o que o outro pensa. A vida moderna tem ganha-
do novos contornos e boa parte dela se passa no 
virtual, onde tudo é mais fácil, simples e rápido. 
Onde todos somos o que queremos ser. E quando 
somos privados disso, ficamos sem saber o que fa-
zer. A grande pergunta é: você tem um plano B?

Começaram os Jogos Regionais 
em oito diferentes cidades-sedes

Pequenas empresas garantem saldo 
positivo de empregos em junho

A maior competição da Secretaria de 
Esportes começou no dia 2 de julho e 
se encerra no dia 27 do mesmo mês. 
Divididos em duas fases, os Jogos 
Regionais ocorrem até o dia 13/7 nas 
cidades de São Sebastião/Ilhabela, 
Americana, Andradina e Sorocaba, 
enquanto a segunda fase será a par-
tir do dia 16/7 em Osasco, Botucatu, 
Franca e Assis. São esperados mais de 35 
mil atletas somando as oito cidades-sedes.

O setor foi responsável, no mês pas-
sado, pela criação de 38 mil postos 
formais de trabalho (com carteira as-

sinada) no país, enquanto as médias 
e grandes corporações registraram 
saldo negativo, demitindo 7,2 mil 
trabalhadores, conforme levanta-

mento do Serviço Brasileiro de Apoio 
à Micro e Pequena Empresa (Sebrae). 

O Caged de maio fechou com saldo pos-
itivo de 32,1 mil empregos gerados.
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Ser líder não é ser o “chefe”, é muito diferente disto.

Os líderes autênticos são pessoas que já absorveram a verdade fundamental da existência: que não é possível fugir das contradi-
ções inerentes à vida. A mente de liderança é ampla. Ela tem espaço para as ambiguidades do mundo, para sentimentos conflitantes 
e ideias contraditórias.

O atributo principal da liderança é a capacidade de administrar as polaridades.
Toda interação comercial ou de trabalho é uma forma de confronto, um conflito de prioridades, uma luta de dignidades, uma 

batalha de ideias.

As polaridades fazem parte da ordem natural das coisas. Como agimos, como reagimos a essas polaridades, é assim que a gran-
deza se diferencia da mediocridade.

Isso não significa que não sejamos obrigados a tomar decisões. Tomar decisões difíceis é exigência diária da liderança. Os 
líderes precisam contratar e demitir, lançar novas estratégias e arriscar investimentos, e tudo isso pode gerar estresses e sentimento 
de culpa. A presença de culpa não é consequência de ter tomado a decisão errada, mas da própria escolha.

A compreensão dessa mensagem imediatamente o transforma num ser humano mais digno de crédito.
A arte de saber delegar é cada vez mais uma necessidade dentro de uma organização. Apesar da liderança ser uma característica 

muito apreciada e exigida pelos agentes empregadores, ela está de certo modo relacionada com a delegação.
Atividade de gestão que através da comunicação e motivação do pessoal, leva este a realizar as atividades necessárias para 

atingir os objetivos da empresa.
Para lidar com as pessoas, é necessário ser inteiro, mostrar quem realmente é.

A cada ciclo que se encerra é como se um novo viesse a substituir o que acabou, essa é uma atitude que cega para o mais im-
portante: aproveitar a jornada e o processo em vez de manter os olhos na estação chegada. Significa que são as pequenas coisas do 
dia-a-dia que constroem uma vida cheia de realizações pessoais e profissionais.

É preciso ouvir o que as pessoas à sua volta estão dizendo, mesmo quando não usam palavras. É preciso sonhar alto e trabalhar 
duro, mesmo quando tudo parece perdido. Aproveitar o dia também significa respeitar as pequenas diferenças que tornam a vida 
muito mais interessante. No ambiente de trabalho isso foi resumido no termo diversidade.

Ser líder vai muito além de mandar, o líder escute, planeja, treina, orienta, educa e prepara as pessoas para ser líder também.
Gerir pessoas é uma arte, uma habilidade a ser desenvolvida diariamente, não existe receita, fórmula mágica é um dom a ser 

trabalhado e vencido o desafio em cada momento da liderança.
Gostar de pessoas é fundamental para liderar, assim como gostar do que faz. A junção dessas duas cosias é sucesso garantido 

para sua liderança e seus liderados.

Sou Um Líder, E Agora?

Joice Teixeira
contato@factorhumano.com.br

www.factorhumano.com.br
#factorhumano
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Conversamos com o pediatra Jose Roberto Stefani sobre a doença, seus sintomas e tratamento

Bronquiolite é grande vilão do inverno
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maisexpressao@maisexpressao.com.br
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O inverno chegou 
e uma massa de 
ar polar intensa 

promete baixar as tem-
peraturas na região Sul e 
partes do Centro-Oeste e 
Sudeste. De acordo com 
o Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet), as 
mínimas previstas para 
as primeiras horas do dia 
chegam a 5ºC no Estado 
de São Paulo. A queda nos 
termômetros traz consigo 
doenças respiratórias que 
atingem principalmente as 
crianças. O Mais Expres-
são conversou com o pe-
diatra Jose Roberto Stefa-
ni, do Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo (Haoc), 
que revelou: a bronquiolite 
é a enfermidade que mais 
atinge esta faixa etária. 

“No inverno, temos 
vários fatores que agra-
vam a parte respiratória. A 
primeira delas é a umidade 
do ar, que diminui, e con-
sequentemente aumenta 
a poluição também. Com 
essa estiagem, tudo piora 
bastante”, afirma o pedia-
tra. “Outro detalhe liga-
do diretamente ao tempo 
é a variação brusca de 
temperatura, que também 
atrapalham bastante”.

“Outro fator importante 
é que, no inverno, as pesso-
as ficam mais aglomeradas. 
Para se defender do frio, 
acabam permanecendo em 
lugares fechados, com me-
nor ventilação e isso tam-
bém favorece uma maior 
incidência de transmissão 
de doenças respiratórias”, 
comenta. “Com a maior 

incidência de alguns vírus, 
nós pediatras lidamos com 
muitos casos de bronquio-
lite. Associado à falta de 
leitos na UTI (Unidade 
de Terapia Intensiva) 
pediátrica e à dificuldade 
que temos no atendimen-
to, então isso se torna 
mais grave ainda. Sempre 
convivemos com isso na 
Região Metropolitana de 
Campinas (RMC)”.

O médico explica o 
que é a bronquiolite. “A 
bronquiolite é como um 
resfriado, que chega aos 
brônquios (tubos que le-
vam o ar aos pulmões) e 
os fecham. A criança entra 
em insuficiência respirató-
ria e precisa de oxigênio. 
Nos casos mais graves, até 
mesmo ir para um aparelho 
de ventilação pulmonar”, 
destaca. “Não contamos 
com remédios efetivos 
contra os vírus, então 
fazemos um tratamento 
de suporte, até o paciente 
superar a fase da virose 
e seu organismo reagir”.

Medidas
O que fazer para evitar 
a bronquiolite? “Tomar 
mais líquido, porque o 
tempo está mais seco, e 
lavar o nariz com soro 
frequentemente, princi-
palmente das crianças pe-
quenas”, aponta o pediatra. 
“Fazer inalação com soro 
fisiológico, principalmente 
nas crianças com tosse e 
secreção. Pode usar o ina-
lador, vapor do chuveiro 
ou medidas caseiras como 
uma vasilha com água no 
quarto, uma toalha úmida 
pendurada. Tudo ajuda”.

No entanto, a principal 

dica é bastante simples. 
“As mãos são o principal 
veículo de transmissão. 
Não precisa se preocupar 
com álcool, gel ou tudo 
isso. Água e sabão são 
suficientes. Lavar a mão 
com frequência e evitar o 
hábito de levar a mão na 
boca e nos olhos”, afirma 
o Dr. Stefani. “Basta pegar 
em uma maçaneta que teve 
contato com alguém com 
o vírus e colocar a mão na 
boca ou no olho. É impor-
tante perder esse hábito”.

As vacinas são impor-
tantes. “Contra a bronquio-
lite não temos vacinas, mas 
temos a imunoglobulina, 
que é feita para algumas 
crianças em grupos de ris-
co, como os prematuros ou 
que nascem com proble-
ma respiratório”, explica 
o pediatra. “Além disso, 
crianças até cinco anos e 
idosos devem ser imuni-
zados contra a influenza”. 

O médico explica a 
diferença. “Muitos dizem 
‘eu tomo a vacina, mas 
pego resfriado’. Existe um 
grande número de vírus 
que causam uma sintoma-
tologia, uma doença, que 
é o resfriado. Que nunca 
é grave o suficiente para 
levar ao óbito”, aponta. 

Médico destacou a importância de vacinar as crianças

“A influenza já causa um 
quadro sério e com ris-
co de morte. Se a pessoa 
tem patologia crônica ou 
algum fator imunológico 
deficiente, o risco se torna 
muito maior. Se possível, 
todo mundo deveria tomar 
a vacina, mas o grupo de 
risco é essencial”. 

Stefani lembra que uti-
lizamos o termo gripe de 
forma errônea, para todos 

os vírus. “A gripe é causada 
pela influenza, que é uma 
patologia séria. “A pes-
soa está bem e de repente 
fica mal, com um quadro 
abrupto de febre alta e 
mal-estar”, revela. Para 
aqueles que estão com 
sintomas, o médico faz um 
pedido. “As pessoas que 
estão doentes devem pro-
curar ficar isoladas, para 
não transmitir o vírus”. 

O Mais Expressão perguntou ao médico: em 
caso de sintomas de gripe, quem procurar? “Sempre 
que possível, recomendamos procurar seu médico 
ou uma UBS (Unidade Básica de Saúde). Exceto 
nos casos em que a pessoa tem uma sintomatologia 
mais intensa. Se teve uma febre isolada, tomou 
um remédio e ficou bem, o ideal é esperar umas 
48 horas para o vírus se manifestar. Não há nada 
a se fazer neste período, apenas observar”, conta. 

“Agora, se houver dificuldade para respirar, falta 
de ar, palidez e febre alta persistente, estes são sin-
tomas que devem ter atenção imediata”, afirma Dr. 
Stefani. “Vemos, infelizmente, uma superlotação no 
hospital para casos corriqueiros, como assaduras, por 
exemplo. Sem contar que, no hospital, as pessoas 
correm o risco de contrair uma outra doença”.

No entanto, o médico chama a atenção da população. 
“Não estou falando que não se deve procurar o pronto-
-socorro. Ficou na dúvida com relação à gravidade, pode 
ir. Porém, se a pessoa conseguir atendimento em uma 
UBS, é melhor”, conta. “Essa crítica deve ser ponderada 
e discuto isso sempre com os médicos do Haoc. Precisa-
mos absorver esses casos. No entanto, se tirássemos esses 
casos mais corriqueiros da fila, teríamos mais tempo 
para os médicos se dedicarem aos casos mais graves”.
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No próximo dia 
9 de julho será 
feriado no Es-

tado de São Paulo em 
comemoração ao Dia da 
Revolução Constitucio-
nalista, para tanto não 
haverá expediente na 
segunda (8) e terça-feira 
(9) em todas as reparti-
ções públicas, autarquias 
e fundações. A Prefeitura 
de Indaiatuba ressalta que 
serviços essenciais e par-
te dos serviços públicos 
de lazer funcionarão em 
sistema de plantão.

Na saúde a UPA-
-24h (Unidade de Pronto 
Atendimento) do Jardim 
Morada do Sol segui-
rá com atendimento aos 
moradores, em sistema 
de plantão, contanto com 
o reforço do HAOC (Hos-
pital Augusto de Oliveira 
Camargo). A equipe do 
Departamento Odonto-
lógico também estará de 
plantão na UPA no sába-
do, domingo, segunda e 

Serviços essenciais estarão de plantão no feriado
Uindade de Pronto Atendimento contará com reforço do Haoc no atendimento
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

UPA-24h funcionará, em sistema de plantão, no feriado prolongado

Três opções de sanduíches do cardápio são opções na campanha: 70% do valor será doado

PARCERIA

ARQUIVO PMI

Apae e The Cleaver promovem campanha Burger do Bem em julho

terça-feira, das 7h às 16h.
Entre os serviços de 

infraestrutura urbana se-
rão mantidos pelas se-
cretarias de Urbanismo 
e Meio Ambiente e de 
Obras e Vias Públicas, 
a limpeza nas praças, a 
coleta de lixo, a limpeza 
dos banheiros públicos, 
cemitérios e feiras livres e 
as equipes de manutenção 
elétrica e de trânsito.

As equipes de plantão 
do Serviço Autônomo 

terça-feira permanecerá 
fechado. O Bosque do 
Saber abrirá normalmente 
das 8h às 16h30 sábado, 
domingo e terça-feira. 
Ficará fechado na segun-
da-feira para manutenção.

O Bosque do Casarão 
Pau Preto estará aberto no 
sábado, segunda e terça 
das 9h às 12h. Domingo 
não haverá expediente. Já 
o Museu do Casarão ficará 
aberto no sábado, segunda 

Em parceria com o The 
Cleaver Burgers & Beers, 
a Apae (Associação de 
Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais) de Indaiatuba 
promove durante todo o 
mês de julho a campanha 
Burger do Bem. Para par-
ticipar, basta visitar a ham-
burgueria e pedir o combo 
da promoção, que será 
vendido a R$ 25, todas as 
terças, quartas e quintas.

O Combo Burger + 
Batata da Casa será ven-
dido a apenas R$ 25. As 
opções são as seguin-
tes: Smash Salad (pão da 

e terça das 13h às 17h. Do-
mingo o Museu funcionará 
das 9 às 13h.

As estações do Projeto 
Ecobike funcionarão sába-
do, domingo e terça-feira 
das 8h às 12h e das 14 às 
18h. Na segunda-feira o 
horário de funcionamento 
é das 8h às 12h e das 13h 
às 17h. Vale lembrar que 
sábado e domingo funcio-
nam apenas as Ecobikes 
da Prefeitura e da Guarda.

Bancos não abrem 
no feriado do dia 9

A Febraban (Federa-
ção Brasileira de Bancos) 
informa que não haverá 
atendimento nas agências 
bancárias na terça-feira 
(09), em função do feriado 
da Revolução Constitucio-
nalista. Na segunda-feira 
(08) e quarta-feira (10), o 
expediente bancário acon-
tecerá normalmente.

A população poderá 
usar os canais alternati-
vos de atendimento para 
realizar as operações ban-
cárias - como mobile e 

internet banking, caixas 
eletrônicos, banco por te-
lefone e correspondentes.

As contas de consu-
mo (água, luz, telefone e 
TV a cabo, por exemplo) 
e carnês com vencimento 
marcado para essa data 
poderão ser pagos no 
próximo dia útil (10) 
sem incidência de multa. 
Os tributos, normalmen-
te, já estão com data 
ajustada pelo calendário 
de feriados (federais, 
estaduais e municipais). 

de Água e Esgoto (Saae) 
continuam o atendimento 
emergencial da popula-
ção pelo telefone 0800-
7722195. Não haverá mu-
danças no plantão normal 
dos serviços operacionais 
da Guarda Civil, ligada à 
Secretaria de Segurança 
Pública. O telefone da 
Guarda para emergência 
é 153, da Polícia Militar 
é 190, do Corpo de Bom-
beiros, 193 e da Central de 
Ambulâncias 192.

Lazer
O Parque do Mirim 

manterá o funcionamen-
to normal diariamente 
das 7h às 20h, inclusive 
terça-feira (9). O Museu 
da Água também abrirá 
normalmente das 9h às 
16h no sábado, domingo 
e na terça-feira. Na se-
gunda será fechado para 
manutenção. O Parque 
da Criança funcionará 
normalmente no sábado 
e domingo. Segunda e 

casa, blend de 110g, alface 
frisée, cebola roxa pica-
da, tomate e queijo, com 
maionese da casa), C.B.O 
(pão australiano, blend de 
110g, queijo prato, onion 
rings, catupiry original, 
cebola stout e barbecue 
de cachaça da casa) ou 
Parmigiano Burguer (pão 
da casa, blend de 110g 
empanado, mozarela tos-
tada, molho defumado de 
tomates e crocante de par-
mesão). Todos os lanches 
acompanham porção de 
mini fritas (150g).

Fundada em 29 de 

junho de 1976, a Apae 
de Indaiatuba dedica-se 
exclusivamente ao aten-
dimento integral a pessoa 
com deficiência e a luta 
pela garantia de seus di-
reitos. Atualmente, atende 
775 usuários no Ambula-
tório, 160 alunos da Escola 
de Educação Especial e 84 
usuários do Programa de 
Oficina Terapêutica.

O The Cleaver fica 
na Avenida dos Traba-
lhadores, 116, loja 22, 
na Vila Castelo Branco. 
Mais informações pelo 
telefone (19) 3834-7070.
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Encerramento destaca iniciativas para diminuir acidentes de trânsito
DA REDAÇÃO
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O Observa tó r io 
Nacional de Se-
gurança Viária 

(ONSV), sediado em 
Indaiatuba, promoveu 
a cerimônia de encerra-
mento da sexta edição 
do Movimento Maio 
Amarelo, criado para 
alertar a sociedade para 
o grande número de ví-
timas de acidentes de 
trânsito. As melhores 
iniciativas nesse senti-
do foram premiadas em 
evento que aconteceu dia 
28 de junho na Prefeitura 
Municipal de Natal, com 
apoio da Federação das 
Indústrias do Estado do 
Rio Grande do Norte. 

A edição 2019 do 
Maio  Amarelo  teve 
como tema No Trânsi-
to, o Sentido é a Vida e 
trouxe reflexões sobre 
como preservar vidas. 
Patrocinada pela As-
sociação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos 
Automotores (Anfavea), 
as peças, vídeo e spots 
disponibilizados à so-
ciedade foram baixados 
mais de 20 mil vezes.

No total,  mais de 
21 milhões de pessoas 
receberam algum tipo 
de informação sobre o 
Maio Amarelo. Foram 
mais de 100 milhões de 
acessos em sites e redes 
sociais do movimento. 
Foram mais de 11 mil 
notícias publicadas ao 

A empresa Atento Sis-
tema de Segurança e Ser-
viço realiza no próximo 
dia 20 de julho, curso de 
Portaria e Controle para 
aqueles que buscam entrar 
no mercado de trabalho 
e também para quem já 
trabalha na área e busca 
uma especialização. 

O curso teve início em 
julho do ano passado com 
um saldo bastante positivo, 
segundo o coordenador do 
curso e ministrante Mar-
cos Paulo de Oliveira, que 
conta ainda com Adriana 
Nabarrete como coorde-
nadora e ministrante. “Ob-
servamos que grande parte 
dos alunos queria ingressar 
no mercado de trabalho e 
outra parte buscava uma 
especialização na área de 
segurança, e estamos ob-
tendo resultados muitos 
positivos”, destaca Marcos.

No curso, o aluno rece-
be material didático com 
introdução do sistema de 
acesso fácil, que conta 
com a parceria da Gibim, 
responsável pelo processo 
de controle através da 
Portaria Virtual. Além do 
conteúdo teórico são reali-
zadas atividades práticas, 

CANINDÉ SOARES

DIVULGAÇÃO

Movimento reconhece 
melhores ações do Maio

Segundo diretor do Observatório, dirigir ao celular é o mesmo que conduzir embriagado

Alunos mostram diploma conquistado em curso anterior

longo do mês de maio, 
gerando mídia espontâ-
nea de R$ 169 milhões.

Diversas entidades li-
gadas ao trânsito nacio-
nal estiveram presentes: 
Associação Nacional dos 
Detrans, Fórum dos Conse-
lhos Estaduais de Trânsito, 
Polícia Rodoviária Federal 
e o Instituto Mobih. “É 
importante dizer que o 
Movimento Maio Amarelo 
não acontece somente na 
Internet, mas trata-se de 
um movimento que con-
tagia, que leva as pessoas 
para as ruas e que este ano 
teve uma expansão inter-
nacional com ações que 
aconteceram no Uruguai, 
que fez um trabalho muito 
bacana”, destacou José Au-
relio Ramalho, diretor-pre-

sidente do Observatório.  

Reconhecimento
Foram reconhecidos 

durante o evento a Agên-
cia Atua, pela Campanha 
#MeOuça; o apoio do Mi-
nistério da Infraestrutura, 
Prefeitura de Natal e da 
Agência de Transporte 
do Estado de São Paulo 
(Artesp); o patrocínio da 
Anfavea, iFood e Sind-
seg-SP (Sindicato das 
Empresas de Seguros e 
Resseguros) na categoria 
ouro, Auto Avaliar, Raí-
zen e Uber na categoria 
prata, e Águia Branca, 
Instituto Mobih e Sascar 
na categoria bronze. 

Na iniciativa privada, 
foram premiados Re-
nault, Suhai e Waze na 

categoria ouro, iFood, 
Rodobens e Valecard na 
categoria prata, e Bra-
desco Seguros, Natura, 
Stock Car e Webmotors 
na categoria bronze.

Do poder público, fo-
ram premiados os Detran 
do Maranhão e Distrito 
Federal, além da Secre-
taria dos Transportes 
Metropolitanos (STM) 
de São Paulo na catego-
ria ouro, os Detran do 
Acre e Alagoas e a Supe-
rintendência de Trânsito 
e Transporte Público de 
Campina Grande, na Pa-
raíba, na categoria prata, 
assim como os Detran 
do Rio de Janeiro, Espí-
rito Santo e Roraima e 
o Conseg de Blumenau, 
em Santa Catarina. 

OPORTUNIDADE
Atento realiza curso 
de Portaria e Controle

em que é montado um 
“sistema de portaria” e o 
aluno realiza o cadastro 
de visitantes, entrada e 
saída de moradores, entre 
outros processos.

O curso tem duração 
de 16 horas e é realizado 
aos sábados, a partir das 
8 horas. Ao final, o alu-
no recebe o certificado 
de conclusão do curso. 
“ Os alunos que fazem o 
curso são indicados para 
futuras vagas de traba-
lho na área de seguran-
ça”, explica Marcos.

O próximo curso será 
realizado no dia 20 de 
julho. Os interessados de-
vem ser maiores de idade 
e fazer sua matrícula na 
Atento, que está localizada 
na Avenida Fábio Ferraz 
Bicudo, 411, Jardim Es-
planada, ou pelo WhatsA-
pp (19) 99744-6630. 

É preciso apresentar 
RG e CPF e o valor do 
curso é de R$ 300,00, que 
pode ser parcelado em até 
três vezes no cartão de 
crédito. Para pagamento 
à vista, o investimento é 
de R$ 280,00, cabendo 
negociação no valor, que 
pode ser pago por boleto.
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Feira de marcas acontece há mais de dez anos e chega a Indaiatuba pela primeira vez, entre os dias 11 a 14
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O Parque Mall foi 
escolhido para 
receber em In-

daiatuba a  pr imeira 
edição da Wbazar, feira 
de grandes marcas que 
há mais de 10 anos é 
destaque no mercado. 
O evento acontece de 
11 a 14 de julho e reu-
nirá 50 expositores, que 
prometem trazer o que 
é tendência no mundo 
da moda. A atração é 
aberta ao público.

A Wbazar funcio-
nará de quinta-feira 
a sábado, das 10h às 
22h,  e  no domingo, 
das 10h às 20h, e pro-
mete uma variedade de 
produtos entre roupas, 
calçados e acessórios 
para todas as idades e 

Na próxima quinta-
-feira (11), a esteticista 
e especialista em rejuve-
nescimento facial e cor-
poral e Master Class em 
micropigmentação Ales-
sandra Guilger lança seu 
Instituto, seja para quem 
busca uma especialização 
na área de estética ou 
para aqueles que desejam 
se profissionalizar. 

Juntamente com Neli 
Guilger, especialista em 
estética corporal e facial, 
o Instituto vai oferecer 
cursos de micropigmen-
tação, design de sobran-
celhas, depilação, estética 
facial e corporal, rejuve-
nescimento facial e cor-
poral, microagulhamento, 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Parque Mall recebe Wbazar em julho

ESTÉTICA
Instituto Alessandra Guilger terá pré-lançamento no dia 11

tamanhos. Tudo com 
descontos que podem 
chegar até 70%. 

Para Juan Iglesias, 

do Departamento de 
Marketing, a Wbazar 
será a grande oportuni-
dade de ir às compras 

em Indaiatuba. “É a 
chance de aproveitar 
as promoções, conhe-
cer novos criadores, 

além de poder adquirir 
peças incríveis, impor-
tadas da Itália, com 
exclusividade para a 
cidade”, salienta.

Marcas 
Entre as marcas con-

firmadas, destaque para 
Bhagavan, com peças 
importadas da Itália; 
Juliana Roo, fabricante 
goiana de bolsas em 
couro; Mel Ramalho, 
que traz novidades de 
Minas Gerais; Byana, 
moda para gestantes; 
Use Bastille, referência 
em moda jovem; entre 
outras.

Essa será a primeira 
vez da feira em Indaia-
tuba. “Escolhemos o 
Parque Mall porque o 
shopping tem excelen-
te localização e uma 
arquitetura muito bo-

nita”, ressalta Iglesias. 
No interior paulista, 
a Wbazar é realizada 
desde 2007, pela Woga 
Produções, e já pas-
sou por Ribeirão Preto, 
São José do Rio Preto, 
Sorocaba, Campinas, 
Jundiaí ,  Piracicaba, 
Paulínia,  Presidente 
Prudente e Bauru. 

A feira chega a re-
ceber, em quatro dias, 
cerca de 12 mil visi-
tantes. “Tenho certeza 
que, assim como nas 
cidades que já recebem 
a Wbazar, aqui em In-
daiatuba também será 
um grande sucesso”, 
projeta o administra-
dor do Parque Mall, 
Flávio Norberto. O Par-
que Mall fica na Rua 
das Primaveras, 1.050. 
Mais informações em 
www.wbazar.com.br. 

remoção de estrias, depi-
lação oriental, massagem, 
limpeza de pele, extensão 
de cílios e banho de lua, 
entre outras novidades.

Os cursos serão re-
alizados em workshops 
de um até 30 dias, e os 
alunos saem preparados 
para atuar no mercado. 
“Ninguém sairá sem cer-
tificado, desde que tenha 
passado pelas provas 
e com aproveitamento 
teórico e prático analisa-
dos pelas especialistas, 
afinal de contas, cuidar 
de pessoas requer muito 
cuidado, amor e conheci-
mento. Para isso iremos 
aplicar as principais con-
dutas éticas e de biosse-

gurança, para que o aluno 
possa ter total segurança 
em atender seu cliente”, 
completa Alessandra.

Uma vez por mês serão 
abertas turmas para alunos 
que virão por indicação de 
ONGs. Pessoas que estão 
se reabilitando e querem 
uma oportunidade para 
ingressar no mercado de 
trabalho, que através de 
um curso profissionali-
zante podem conquistar 
sua renda própria. “As 
próprias ONGs escolherão 
as pessoas que irão fazer 
o curso, através de uma 
carta de recomendação in-
dicando que a pessoa está 
‘pré-recuperada’ e pode 
realizar o curso”, explica 

Alessandra. A primeira 
ONG será a Comunidade 
Farol, mas outras já po-
dem se cadastrar. Essas 
turmas terão um valor 
mínimo de matrícula e 
posteriormente serão di-
vulgadas as datas de ins-
crição e início das aulas. 

As inscrições já come-
çaram e o primeiro curso 
terá início dia 1º de agos-
to. O Instituto Alessandra 
Guilger está localizado na 
Rua Tapuia, 675, no Bairro 
Aqui se Vive. Para mais 
informações sobre valores 
dos cursos e matrículas, os 
interessados podem ligar 
no (19) 99674-4061 ou en-
trar em contato pelo What-
sApp (19) 98306-9607.

Evento promete variedade de roupas, calçados e acessários para todas as idades

Alessandra é esteticista e especialista em diversas técnicas



Empresa é especializada em recuperação de dados, web sites e sistemas web personalizados
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JME

A A m i r a  W e b 
Systems está no 
mercado desde 

2000 sendo referência no 
mercado em suporte nas 
áreas de Tecnologia da 
Informação, Web Sites, 
Sistemas Web e Recu-
peração de Dados.

O proprietário Danilo 
Parisotto conta como teve 
a ideia de criar sua empre-
sa. “Nasceu de uma ideia, 
pois desde pequeno eu 
sempre gostei de tecnolo-
gia e ficava maravilhado 
com todas aquelas evo-
luções que estava aconte-
cendo e em 1989 foi quan-
do adquiri meu primeiro 
computador, comecei a 
estudar e programar e  
depois de me profissio-
nalizar em  2000 montei 
a empresa Amira - Infor-

mática. Naquela época 
tínhamos muita demanda 
de trabalho, por esse fato, 
atendíamos todas as áreas 
e soluções possíveis em 
informática”.

A empresa trabalha 
com suporte em tecnolo-
gia de informação e har-

dware realizando instala-
ção ou configuração de re-
des sem fio, soluções para 
conexão de rede, excuta 
instalação no serviço de 
backup para recuperação 
de dados, suporte online, 
instalação de roteadores e 
administração de servido-

res deixando sua empresa 
segura e sempre em ope-
ração. Possui também o 
segmento de softwares 
web personalizados para 
a empresas que deseja 
mais controle de dados 
com mais simplicidade 
e acesso dos dados com 

segurança nos quatro 
cantos do planeta. 

Já o serviço de recu-
peração dados, pioneiro 
na cidade de Indaiatuba, 
a Amira atua na recupe-
ração de discos rígidos de 
computadores, servidores e 
também realiza o trabalho 
em outras mídias, realizan-
do soluções e diagnósticos 
sempre com sigilo absoluto 
da empresa para uma recu-
peração segura e confiável.

A Amira atende mais 
de 120 empresas em In-
daiatuba e região, Danilo 
conta do grande diferen-
cial da Amira em rela-
ção aos concorrentes que 
atuam no mercado que 
justamente faz com que 
a empresa se destaque 
no mercado, crescendo e 
trazendo soluções para os 
mais diversos seguimentos 
de empresas. “Também 
estamos planejando no-

vas ferramentas e novas 
parcerias para segundo se-
mestre”, afirma Parisotto.

“Trabalhamos foca-
dos na solução, descom-
plicando a tecnologia 
para nossos clientes, para 
que ela se torne um meio 
de transporte para o su-
cesso da empresa, sempre 
sendo prestativos e traba-
lhando com excelência”.

Promoções
A Amira está com planos 
especiais para criação de 
web sites, administração 
de servidores e outros 
serviços. Confira em 
www.amirainfo.com.
br ou pelo telefone (19) 
3312-2067.

A empresa está locali-
zada na Rua Tuiuti, 620, 
Sala 7, no centro, atrás 
do Fórum de Indaiatuba. 
Pensou em tecnologia? 
Amira – Web Systems.

Amira Web Systems suporte em tecnologia da informação
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Evento é considerado a maior e principal festa de premiação de Indaiatuba e região
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JME ARQUIVO PESSOAL

A 14º Edição do 
Troféu Frutos 
de Indaiá acon-

tece no dia 9 de novem-
bro, no salão social do 
Clube 9 de Julho, e a 
expectativa por parte 
dos organizadores e par-
ticipantes já é grande. 
O evento é organizado 
pelo Grupo Mais Ex-
pressão e terá como 
grande atração musical 
a dupla sertaneja Fer-
nando & Sorocaba.

Criado há 14 anos, 
Admilson Redecopa, 
presidente do Grupo 

Mais Expressão, conta 
que a ideia da premiação 
surgiu no início de 2004, 
mas que somente em 
2006 aconteceu a pri-
meira edição. “A ideia 
partiu dos nossos clien-
tes. Algumas empresas 
chegavam à cidade e 
comentavam que deter-
minada empresa havia 
ganhado como a melhor 
no seu segmento. Mas 
quando o empresário 
se recusava a participar 
do evento, o prêmio era 
oferecido ao concor-
rente”, conta. “Dessa 
maneira as ideias fo-
ram surgindo e o nosso 
principal objetivo era 

elaborar um prêmio de 
credibilidade e transpa-
rência”.

Redecopa explica 
que o nome “Frutos de 
Indaiá” remete aqueles 
que produzem na cida-
de, que criam empregos 
e geram renda. O troféu 
foi elaborado pela artis-
ta plástica indaiatubana 
Maria Vaz, a Memê. A 
ideia era que o troféu 
lembrasse uma folha de 
palmeira, já que Indaiá 
em tupi-guarani signifi-
ca Palmeira, mas que ao 
mesmo tempo fosse um 
troféu unissex, porque 
há empresários e em-
presárias que recebem 

LEGENDA Camila Ribeiro, do Gás Conceição receberá seu primeiro Troféu

Troféu Frutos de Indaiá acontece há 14 anos

o prêmio, e dessa ma-
neira chegaram ao atual 
design.

Para dar mais credi-
bilidade ao prêmio, uma 
pesquisa foi elaborada 
para que a população 
indicasse quais mar-
cas eram as melhores e 
assim os contatos com 
os indicados fossem 
realizados. No primeiro 
evento, em 2006, foram 
eleitos três empresas por 
segmentos, mas sem ci-
tar qual era o melhor dos 
três, porém isso ocorreu 
somente no primeiro 
ano para que os empre-
sários conhecessem o 
prêmio. 

Da segunda edição 
em diante somente os 
melhores eram destaca-
dos. Desde o princípio 
uma das regras é que 
somente o primeiro co-
locado seria procurado. 
Caso não aceitasse par-
ticipar da cerimônia, o 
lugar ficaria em aberto. 
“Isso gera credibilidade 
em nossa premiação”, 
finaliza Redecopa.

Premiados
Considerado o melhor 
evento de premiação de 
Indaiatuba e região, o 
Troféu Frutos de Indaiá 
é sinônimo de satisfação 
às empresas participan-

tes. “Me sinto muito ad-
mirado por estar partici-
pando do Troféu Frutos 
de Indaiá. É muito gra-
tificante nosso resultado 
ser reconhecido”, disse 
Porfirio Xavier que foi 
destaque como corretor 
de imóveis.

O Gás Conceição irá 
receber pela primeira 
vez o Troféu Frutos de 
Indaiá e a expectativa 
é grande. “Será nossa 
primeira participação 
no evento e vamos re-
ceber o prêmio com 
grande satisfação, além 
de divulgarmos nosso 
trabalho e marca”, disse 
Camila Ribeiro.
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O número de pessoas assalariadas com nível superior cresceu mesmo em meio à crise econômica

Salário médio de quem tem nível superior é 
quase o triplo de quem não tem graduação

POR TATIANE DIAS

Segundo o IBGE 
(Instituto Brasi-
leiro de Geogra-

fia e Estatística) estudar 
ainda é a melhor solu-
ção para o desemprego 
e para a conquista de 
melhores salários. De 
acordo com os dados 
do CEMPRE (Cadastro 
Central de Empresas), 
que reúne informações 
cadastrais e econômicas 
de pesquisas anuais do 
IBGE, o salário médio 
de quem tem nível su-
perior é de R$5.832,38 
e representa quase o 
triplo de quem não tem 
nenhuma graduação 
(R$1.971,82). Já em 
relação a salários míni-
mos, o salário médio de 
quem fez faculdade é de 
6,2 salários mínimos.

Outro dado impor-
tant íssimo apontado 
pelo CEMPRE é que 
entre 2009 e 2017, o 
número  de  pe s soas 
assalariadas com ní-
vel superior cresceu 
53,8%, já as que não 
têm subiu apenas 3,8%. 

Do saldo de 4,9 mi-
lhões de novos postos 
assalariados criados 
durante o período ana-
lisado pela Estatística, 
3,6 milhões (73,6%) 
foram ocupados por 
pessoas com gradua-
ção. Com isso, o total 
de pessoas ocupadas 
com n íve l  supe r io r 
completo nas organi-

zações brasileiras pas-
sou de 6,6 milhões, 
em 2009,  para  10,2 
milhões, em 2017. Com 
esse crescimento, a sua 
participação passou de 
16,5% para 22,6%. 

De acordo com o 
CEMPRE,  o  cresc i -
mento do assalariado 
com nível superior foi 
positivo em todos os 
anos analisados, mes-
mo naqueles de crise 
econômica e forte re-
dução do pessoal as-
salariado total e que 
segundo a Estatística 
significa que a forma-
ção acadêmica auxilia 
na permanência do tra-
balhador no mercado 
de trabalho.

Para o Pró-Reitor 
dos Centros Universi-
tários UniMAX e Uni-
FAJ,  Professor José 
Carlos Coimbra, todos 
esses dados represen-
tam muito mais que 
números, significam 
que com menores ín-
dices de desemprego e 
salários maiores a con-
quista de um projeto de 
vida torna-se uma rea-
lidade. “Nossas insti-
tuições de ensino estão 
preparadas e trabalham 
diariamente para que 
os nossos alunos façam 
parte deste grupo que 
impulsiona a economia 
brasileira, contribuindo 
com essa estatística po-
sitiva”, considera. “A 
formação acadêmica 
continua sendo a me-

lhor forma de ter suces-
so profissional e assim 
realizar os sonhos e 
impactar a sociedade”, 
completa. 

Áreas em crescimento
Os dados do CEMPRE 
indicam, ainda, que o 
nível de empregabi-
lidade subiu para as 
áreas de Saúde huma-
na, Serviços Sociais 
e Educação. Na com-
p a r a ç ã o  c o m  2 0 1 6 , 
os com aumentos de 
1 6 , 6 %  e  8 , 2 % .  D o 
total de 550,7 mil do 
pessoal ocupado assa-
lariado, a seção Saúde 
humana e Serviços So-
ciais foi responsável 
por  70,8% (390 mil 

p e s s o a s ) ,  e n q u a n t o 
Educação teve partici-
pação de 44,9% (247,4 
mil pessoas) seguida 
de Administração Pú-
blica, Defesa e Segu-
ridade Social contri-
buiu com 32,2%. 

 “Se unirmos a in-
formação de que aquele 
que possui graduação 
tem melhores chances 
de conquistar emprego 
e obter melhores salá-
rios e dessas áreas estão 
em expansão, construí-
mos o cenário perfeito, 
pois tanto a UniMAX 
quanto a UniFAJ e as 
outras instituições do 
grupo (FAAGROH e 
UniJÁ) oferecem cur-
sos de nível superior 

nessas áreas com exce-
lência e grande índice 
de empregabilidade”, 
considera o Pró-Reitor, 
Professor José Carlos 
Coimbra. 

As informações do 
relatório anual do Fó-
rum Econômico Mun-
d ia l  t ambém fazem 
previsões animadoras 
sobre as principais pro-
fissões em alta para 

os próximos anos com 
forte tendência na área 
de Tecnologia. Além 
d i s s o ,  a  U n i M A X , 
UniFAJ, FAAGROH e 
UniJÁ oferecem cursos 
relacionados às pro-
fissões com melhores 
remunerações no mer-
cado de trabalho como 
Medicina, vários seg-
mentos da Engenharia 
e Direito. 

Vestibular de Inverno
Inscreva-se no Vestibular de Inverno da UniMAX 
– Centro Universitário Max Planck – acesse www.
faculdademax.edu.br ou clique neste link.
Provas de segunda a sexta, às 10h e às 19h30, e aos 
sábados às 9h30, no campus I, que fica na Avenida 
9 de dezembro, 460 – Jardim Pedroso – Indaiatuba.
Mais informações: (19) 3885-9900.

Nível de empregabilidade subiu para as áreas de Saúde humana, Serviços Sociais e Educação

EDUVOICE PRODUÇÕES
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A11Copas do Indaiatuba Clube 
conhecem seus campeões
Top Racing sagrou-se campeão no veterano e Priority no adulto 
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No último domingo 
(30) ocorreu as fi-
nais das duas co-

pas do Indaiatuba Clube. 
Em um grande jogo, 

Top Racing e Multifer 
mostraram porque che-
garam até a decisão da 
competição. Depois de 
um primeiro tempo muito 
igual, os dois times foram 
para o intervalo com o 
placar marcando 1 a 1.

Como ninguém tinha 
a vantagem, as duas equi-
pes voltaram para o se-
gundo tempo dispostas a 
decidir o título no tempo 
normal, evitando a temi-
da disputa por pênaltis.

Em uma grande jorna-
da do sistema defensivo, o 
Top Racing conseguiu se-

N o  ú l t i m o  s á b a -
do (29), o Ginásio da 
Sol Sol foi palco da 
primeira rodada do 1º 
Campeonato Liga Re-
gional Aifa de Futsal 
Veteranos.  Três jogos 
marcaram a estreia do 
Campeonato.

O primeiro confronto 
foi entre o Kitimico e 
Sol Sol\União Tribuna. 
Duas equipes com gran-
des jogadores que fize-
ram história no futsal 
nacional e internacional. 
A Sol Sol não tomou 
conhecimento do ad-
versário e venceu pelo 
placar de 5 a 1, garan-
tindo os primeiros três 
pontos da competição.

O segundo jogo foi 

Campeonato da Aifa  
tem primeira rodada

Indaiatuba conquista seu primeiro pódio

entre os Os Brabos e 
XII de Junho, equipes 
fizeram o grande jogo 
da primeira rodada. O 
público presente pode 
ver grandes jogadas, 
mas no final o XII de 
Junho saiu vencedor 
pelo placar de 4 a 3.

A última partida foi 
entre o Schalke 83 e 
Leão Juda. A equipe do 
Schalke jogou um futsal 
muito consistente, tanto 
na marcação como no 
ataque, aproveitando 
as chances que teve. O 
resultado foi o placar 
elástico de 6 a 1.

A próxima rodada 
acontece no dia 13 
julho, também no Gi-
násio da Sol-Sol.

gurar o ataque adversário 
e aproveitou duas chances 
ofensivas para fazer 3 a 1 
e ficar com o título.

Adultos
A categoria Adultos 

do Futebol Society do In-
daiatuba Clube conheceu 
na manhã do domingo, 
dia 30 de junho, o cam-
peão do primeiro turno.

A at leta  Prisci l la 
Steavaux conquistou o 
primeiro pódio de In-
daiatuba na 63º Edição 
dos Jogos Regionais 
realizado na cidade de 
Americana. Ela venceu 
no ciclismo BMX.

Mesmo dividindo a 
pista com Julia Alves, 
atual 28º do ranking 
mundial, Priscilla Ste-
vaux confirmou o favo-
ritismo e levou o título. 

Os Jogos Regionais 
não somam pontos para o 
ranking mundial e olímpi-
co, porém serve de prepa-

Melhores times de toda 
a primeira fase, Priority 
Solutions e Reduzino/Na-
turalle entraram em campo 
com a promessa de um 
grande jogo. E cumpriram.

Diferente do confron-
to da fase classificatória, 
a partida final foi muito 
disputada e decidida em 
lances pontuais. No pri-
meiro tempo, o Reduzino 

saiu na frente, mas não 
teve força para evitar o 
empate do adversário.

Com os dois times 
forçando o ataque, o se-
gundo tempo teve mais 
chances para os dois la-
dos, mas foi o Priority 
quem melhor aproveitou, 
marcando mais três vezes 
e garantindo o título com 
uma vitória de 4 a 1. 

VETERANOS

JOGOS REGIONAIS

TABELÃO
Campeonato Amador Série A 2019
Rodada domingo, dia 07
Horários   Campo  Times
09h00   Osan                  LBC x Camisa 10
11h00   Belo Horizonte       Independente x Operário FC
13h30   Belo Horizonte       Mastiga Samba x Santa Cruz
11h00   Ponte Preta         Ponte Preta x União Agrícola Cardeal
13h30   Oliveira  Atlético        Oliveira x Sport Club Indaiatuba 

ração para o Campeonato 
Brasileiro de Ciclismo 
BMX, com possibilidade 
de pontuação.

Brasileiro
Agora a at leta se 

prepara para o Campeo-
nato Brasileiro da cate-
goria, que acontece no 
próximo domingo (7) 
na cidade de Paulínia. 

Priscilla Stevaux vai 
em busca do pentacam-
peonato em sua catego-
ria. Ela venceu a compe-
tição nos anos de 2014, 
2015, 2016 e 2018.

Top Racing sagrou-se campeão na categoria veterano após vencer a Multifer pelo placar de 3 a 1

Priscila Stevaux confirmou o favoritismo e levou o título

Equipe da Sol Sol/ União Tribuna goleou por 5 a 1 o Kitimico

IMPRENSA IC

GABRIEL FLORES

DIVULGAÇÃO



Comprador de veículo não pagou carro da vítima, de Americana

Motorista de Corsa com placas de Monte Mor foi conduzido até delegacia de polícia e para IML

Guarda Civil foi notificada por volta das 6h de domingo e encontrou homem dormindo

Motorista embriagado bate 
em lixeira no Jd. Bela Vista
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Na manhã de do-
mingo (30), a 
equipe da viatura 

111 da Guarda Civil con-
duziu um indivíduo até a 
delegacia de polícia por 
embriaguez ao volante.

Por volta das 6h, a 
Guarda Civil recebeu 
uma ligação através 
do 153, a qual relatava 
que um veículo Corsa, 
com placas de Monte 
Mor, havia invadido 
uma calçada e batido 
em uma lixeira na Rua 
Moacir dos Santos, no 
Jardim Bela Vista.

Imediatamente uma 
equipe da Guarda Civil 
foi enviada ao local, 
e lá constatou que o 

motorista do veículo 
estava dormindo.

Assim que os guardas 
o acordaram, viram cla-
ros sinais de embriaguez 
no motorista. Questiona-
do, ele confessou ter feito 
o consumo de bebida al-

FLAGRANTE

CRIME

Ladrão rouba bicicleta 
dentro de escola

Guarda Civil apreende veículo de vítima de estelionato

Na segunda-fe i ra 
(1º), guardas civis lo-
calizaram e conduziram 
até a delegacia, um indi-
víduo, responsável pelo 
furto de uma bicicleta 
de dentro da EMEB José 
Ambiel Marachini.

Por volta das 15h, o 
Centro de Operações, 
Atendimento e Despacho 
recebeu uma ligação atra-
vés do 153, de uma das 
funcionárias da escola, que 
relatava o furto ocorrido.

A solicitante informou 
que presenciou o momento 
em que o indivíduo aces-
sou a escola e pegou a bici-
cleta. Ela tentou impedi-lo, 

Na noite de sába-
do (29), guardas civis 
abordaram um veículo 
cadastrado no sistema 
de monitoramento da 
cidade.

Segundo a dona do 
veículo, moradora da 
Cidade de Americana, 
ela anunciou seu carro 
para venda em um site.

Um homem, mora-
dor da cidade de In-
daiatuba fez contato 
com ela, dizendo que 

mas não conseguiu.
Em posse das caracte-

rísticas do autor do furto, 
a equipe da viatura 089, 
Álvaro e Cicleide, iniciou 
um patrulhamento pelo 
bairro na tentativa de 
localizar o indivíduo.

Ele foi localizado a al-
gumas quadras da escola. 
Abordado e questionado, 
ele informou aos guardas 
que pegou a bicicleta 
para “dar uma volta”.

Diante dos fatos ele foi 
conduzido até a delegacia 
de polícia, onde o delega-
do determinou a sua prisão 
em flagrante. A bicicleta 
foi devolvida a vítima.

coólica antes de assumir 
a direção do veículo.

Devido aos fatos, o 
motorista foi conduzido 
até a delegacia de polícia, 
onde o delegado determi-
nou que fosse realizado 
um exame de dosagem 

alcoólica no IML na ci-
dade de Campinas e pos-
teriormente o autuou em 
flagrante pelo crime de 
embriaguez ao volante.

O veículo foi recolhi-
do ao pátio credenciado 
pelo poder público.

gostaria de ver o carro. 
Ele informou que iria 
comprar o carro para 
revender.

Após o encontro, 
ambos foram até o car-
tório para concretizar 
a transferência do veí-
culo, mas ao chegarem 
no local, ele já estava 
fechado.

Acreditando na ho-
nestidade do homem, a 
vítima deixou que ele 
levasse o carro com a 

promessa de paga-lo 
depois, fato que nunca 
ocorreu.

Diante da situação, 
ela registrou um boletim 

de ocorrência de este-
lionato na delegacia de 
Americana e a placa do 
veículo foi inserida no 
sistema de monitora-

mento da nossa cidade.
Ao passar por uma 

área monitorada, o carro 
foi abordado pela guar-
da Civil e apresentado 

na delegacia de polícia, 
onde o delegado deter-
minou a sua apreensão 
ao pátio credenciado 
pela Polícia Civil.



A11Homem é preso por furto
Ele estava envolvido no segundo assalto na mesma semana 
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Ladrão é detido pela segunda vez na mesma semana

GCI INDAIATUBA

Na madrugada 
dessa segunda-
-feira (1º), guar-

das civis conduziram até 
a delegacia, um indivíduo 
flagrado, tentando arrom-
bar a porta de um bar.

Segundo uma liga-
ção ao 153, um indiví-
duo moreno, de blusa 
bege, estava tentando 
arrombar a porta de 
um bar, localizado na 
Rua Cinco de Julho, no 
centro da cidade.

As  v ia turas  mais 
próximas foram infor-
madas do fato e imedia-
tamente deslocaram até 
o endereço.

Com o auxílio da via-
tura do Supervisor, e da 
viatura 090, os guardas 
civis da viatura 112 lo-

Nessa  terça-fe i ra 
(02), guardas civis da 
equipe de ROMI, locali-
zaram e conduziram até 
a delegacia o autor de um 
furto a uma residência no 
Jardim Bela Vista.

A Guarda Civil, atra-
vés do 153 recebeu uma 
ligação anônima, infor-
mando sobre um indiví-
duo suspeito, que estava 
tentando vender alguns 
objetos na pista de skate 
do Parque Ecológico.

O denunciante in-
formou que todos os 
objetos estavam em uma 
mochila preta e o ho-
mem estava vestido com 
uma blusa laranja e uma 
bermuda escura.

A equipe de ROMI 

Três furtos a fio de 
energia foram regis-
trados entre segunda 
e terça-feira na cidade.

O primeiro aconte-
ceu na segunda-feira 
(1) na Rua Sirquei-
ra Campos no bairro 
Jardim Maria Luiza. 
A vít ima disse que 
foram furtados aproxi-
madamente 20 metros 
de fio de energia em 
seu comércio e que 
é a segunda vez que 
isso ocorre, o primei-
ro furto aconteceu no 

Por volta das 07h11 
da manhã de segun-
da-feira  (1)  um ho-
mem identificado como 
Mauricio Santos de 41 
anos foi atropelado por 
um caminhão no km 54 
da SP-75.

Segundo informa-
ções de testemunhas, 
a  v í t ima  es t ava  no 
acostamento quando 
um caminhão passou 
e o atropelou, e depois 
fugiu sem prestar so-
corro. Mauricio não 

graram êxito na detenção 
do indivíduo.

Ele estava utilizan-
do ferros e pedaços de 
madeira para forçar a 
porta do estabelecimen-
to e conseguir acesso 
ao local.

No momento da abor-
dagem os guardas re-
conheceram F.N. como 
sendo o indivíduo detido 
no último dia 24, furtan-
do um estabelecimento 
comercial na Rua Padre 
Bento Pacheco, na Vila 
Aurora. A Guarda Civil 
já realizou o atendimento 
de várias ocorrências de 
furto e roubo envolvendo 
este indivíduo.

Diante dos fatos, ele 
foi conduzido até a de-
legacia de polícia, onde 
o delegado de plantão 
determinou a sua prisão 
em flagrante.

ROUBO

ACIDENTE

PRISÃO

Furtos a fio de energia são 
registrados em dois dias 

Atropelamento é 
registrado na SP-75

Ladrão é detido após furtar residência
composta pelas motos 
056 e 104, Lício e Poli, 
deslocou até o endereço 
informado na denúncia e 
localizou o suspeito.

N o  m o m e n t o  d a 
abordagem, os guardas 
localizaram somente 
R$70,00 com ele. Após 
averiguar a situação, os 
guardas descobriram 
que os produtos foram 
vendidos para um ho-
mem que estava na pista 
de skate.

O homem foi locali-
zado e abordado, e com 
ele, os guardas encon-
traram a mochila com 
vários produtos de pro-
cedência duvidosa.

Analisando os itens 
da mochila, os guardas 
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encontraram uma câ-
mera fotográfica digital 
com fotos de pessoas 
conhecidas da equipe.

Elas não estavam em 
casa e ao deslocarem até 
sua residência, constata-
ram que ela realmente 
havia sido furtada.

Tudo foi apresentado 
na delegacia de polícia, 
onde o delegado decre-

tou a prisão em flagrante 
por furto, do indivíduo 
que vendeu a mochila, 
e por receptação, do 
homem que comprou a 
mochila.

O receptador pagou 
a fiança de R$1000,00 e 
vai responder em liber-
dade. Todos os objetos 
recuperados foram de-
volvidos à vítima.

dia 23.
O segundo  caso 

ocorreu na madruga 
de terça-feira (2) na 
Rua Humaitá.  Uma 
propr ie tár ia  de  um 
salão de beleza teve 
toda a fiação furtada, 
cerca de 21 metros de 
fios e cabos.

Na mesma rua pela 
manhã o sindicato dos 
frentistas teve 21 me-
tros de fio e o relógio 
de energia furtados.

Ninguém foi preso 
em nenhum dos casos.

resistiu aos ferimentos 
e morreu no local 

Ainda  de  acordo 
com a Polícia Militar 
o caminhão que atrope-
lou Mauricio foi iden-
tificado, por passa nas 
praças de pedágio de 
Campinas e Indaiatuba.

A pista ficou blo-
queada por cerca de 
uma hora até a retira-
da do corpo do local, 
formando dois quilô-
metros de congestiona-
mento na rodovia.
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‘Longe de Casa’ presta homenagens e abre portas para Multiverso nas telonas

Novo Homem-Aranha 
fecha Fase 3 da Marvel

Horóscopo de 05 a 11/07 
Por Alex Costa Guimarães

A14

Passados os even-
tos de Vingado-
res :  Ul t imato , 

mui to  se  especulou 
sobre como estaria o 
mundo sem a proteção 
do Homem de Ferro 
(Robert Downey Jr.) e 
Capitão América (Chris 
Evans). Homem-Ara-
nha: Longe de Casa che-
ga para finalizar a Fase 3 
do Universo Cinemato-
gráfico Marvel e mostrar 
como Peter Parker (Tom 
Holland) ainda sente a 
perda do mentor. 

Em um rápido pró-
logo, o filme explica 
a questão da idade de 
quem sumiu após o es-
talo de Thanos. Neste 
mundo ainda de ressaca, 
Nick Fury (Samuel L. 

Jackson) e Maria Hill 
(Cobie Smulders) vão 
até o México para inves-
tigar um ataque causado 
por um monstro de terra. 

Parece que a “brin-
cadeira” dos Vingado-
res abriu um buraco na 
dimensão e várias rea-
lidades paralelas se cru-
zaram, até que Quentin 
Beck (Jake Gyllenhaal) 
saiu de uma Terra destru-
ída por estes Elementais 
(seres de terra, fogo, ven-
to e água) e veio parar na 
nossa, a fim de ajudar a 
conter seus ataques.

Enquanto tenta ajudar 
a equipe de Fury e Mys-
terio a se livrar dos Ele-
mentais, Parker se divide 
entre missões e a euro-
trip escolar, tentando 
manter sua identidade 
secreta a salvo de seus 
colegas, principalmente 

de MJ (Zendaya, de O 
Rei do Show), por quem 
está terrivelmente apai-
xonado. Destaque nova-
mente para Ned (Jacob 
Batalon), melhor amigo 
de Parker, que surge em 
um romance inesperado. 

Primor
De volta à direção, Jon 
Watts almeja voos maio-
res e apresenta a pri-
meira aventura do Ho-
mem-Aranha longe do 
cenário urbano de Nova 
York. Em seu passeio 
pela Europa, o herói não 
terá um minuto sequer de 
descanso e os ataques se 
tornam cada vez maio-
res – e visualmente mais 
impressionantes.  

Como aventura, Ho-
mem-Aranha: Longe de 
Casa é um primor. No 
entanto, resta pouco tem-

Peter Parker (Tom Holland) e Mysterio (Jake Gyllenhaal) formam uma improvável união contra poderosos seres Elementais

O ariano está vivendo momentos que podem trazer grandes 
possibilidades de se ver melhor, perceber quais seus limites, 
quais atitudes e formas de agir podem trazer melhorias para 
sua vida, trazer bem-estar e alegrias. O nativo pode vivenciar 
momentos de muito prazer com pessoas que tenha relações 
afetivas-sexuais.

O taurino  precisa saber lidar com sua fala, com sua maneira de 
se comunicar com os outros. Pode ser que em certos momentos 
venha a ter dificuldades em seus projetos pessoais ou no tra-
balho devido ao fato de não se expressar da maneira adequada. 
Seus ganhos ou perdas financeiras, neste momento estão muito 
ligados a seu modo de comunicar-se com os outros.

O geminiano está aprendendo a lidar com seus gastos e ganhos. 
Pode haver um volume maior de taxas ou de coisas para serem 
pagas. Problemas por não ter paciência em permanecer fixo em 
uma situação até a resolução dela podem ocorrer relacionando 
isso ás suas finanças.

O canceriano  começa uma fase de aprender a lidar com as 
possibilidades de variações em suas finanças e bens materiais. 
Deverá pensar bem antes de gastar apenas para mudar alguma 
situação. Estará focado em realizar projetos muito interessantes, 
que tendem a se realizar mais ao futuro.
 
O leonino está em seu inferno astral e só por essa fase deve se cuidar para não 

se expor muito pois sua energia está em baixa, podendo gripar 
facilmente. Se o nativo for do tipo que não sabe lidar com o lado 
social, pode ter agora um movimento contrário a sua pessoa, ou 
seja, devido a suas atitudes algumas pessoas podem se revoltar 
contra o nativo.

O momento pede um recolhimeto ao virginiano. Ou seja, agora 
é o melhor momento para fazer meditação, mergulhar mais 
em si mesmo, tentar entender como está sua maneira de agir e 
como sua mente está reagindo a certas situações da vida. Evite 
comentários nesse mês inteiro, pois pode gerar fofocas.

Continuam as induções em que a vida do nativo se vê diante 
de um impasse profissional e familiar. É muito comum os 
librianos sentirem eu sua vida pessoal está em conflito com 
sua vida profissional. Pode haver o desejo de terminar com 
um destes aspectos. Outros librianos podem viver essa gang-
orra diferente: seu parceiro pode receber uma proposta para 

trabalhar bem longe e isso impactar na vida do nativo.

O escorpiano precisa melhorar sua filosofia de vida, seu enten-
dimento das coisas, sua maneira de se expressar, seu modo de 
conversar com os outros precisa passar por uma reforma. Pessoas 
que vem de longe podem ajudar inclusive com sua vida financei-
ra. Situações dentro de casa podem levar a querer terminar seu 
relacionamento ou a enfrentar problemas domésticos.

Os sagitarianos vivem momentos intensos e de grande despertar interior podendo 
leva-los a viagens e a lugares distantes de sua localidade para 
encontrar fatos e situações que o faça vivenciar seu interior e 
reconheça partes de si que estão escondidas. A verdade se revela 
nessa fase. Os relacionamentos pessoais podem atingir um novo 
patamar ou ser encerrado.

O capricorniano precisa ter paciência pois o aspecto que está no céu forçando-o 
a mudar e a crescer em vários aspectos pessoais demora muito 
para mudar de posição, portanto, neste momento a gangorra é 
sua maneira de ser, de ver as pessoas e situações e os outros e 
como os outros enxergam os fatos. Trabalhar com essa polaridade 
está sendo exigido.
 
O aquariano está sendo reformado lentamente para retirar sua rigidez interna, 
uma rigidez que ele muitas vezes nem percebe, pois tem um caráter muito 

aberto e liberal. Por todo esse mês o nativo estará trabalhando 
seu planejamento pessoal e como lidar com contratos (podendo 
encerrar alguns) e estará pensando como melhorar seus contatos 
e seus relacionamentos. Terá que tomar cuidado para não criar 
discussões com os outros no trato social, pois sua mente estará 
mostrando quais os motivos por detrás de algumas pessoas.

O pisciano precisa tomar cuidado com sua saúde por estas 
semanas, pois as suas energias podem entrar em baixa e o risco 
de problemas respiratórios tendem a ocorrer. A percepção de 
problemas existentes no trabalho e como isso afeta sua forma 
de trabalhar no dia-a-dia vem à tona. Precisa saber lidar com 
as ações e discussões nos relacionamentos.

po para desenvolver seus 
personagens secundários 
e muitos parecem per-
didos. A única exceção 
é Happy (Jon Favreau), 
que se sobressai com al-
gumas boas surpresas, e 
Mysterio, com uma nova 
atuação histriônica de 
Gyllenhaal e cuja origem 
remete à nova linha do 
tempo do Universo Ci-
nematográfico Marvel. 
Ponto para os roteiristas. 

Se ainda deixa al-
gumas perguntas para 
a Fase 4, as duas cenas 
pós-créditos do novo 
filme do Homem-Aranha 
são de balançar qual-
quer um. A primeira, de 
forma muito especial, 
promete deixar o espec-
tador empolgado para 
acompanhar o futuro de 
Peter Parker nas telonas. 
(Angelo Cordeiro)
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Cinquenta bandas agitaram eliminatória do evento: corpo de jurados foi formado por Ivan Busic, André Maini e Wendel Barros

Festival de Rock anuncia 
bandas que disputam final
Decisão acontece dia 3 de agosto em palco montado no Parque Ecológico

FABIO ALEXANDRE
cultura@maisexpressao.com.br

Dez bandas garanti-
ram vaga na final 
da 17ª edição do 

Festival de Rock de In-
daiatuba, promovido pela 
Secretaria Municipal de 
Cultura. As eliminatórias 
aconteceram no último 
final de semana, com 30 
bandas no sábado (29) e 
20 no domingo (30), que 
se apresentaram em palco 
montado ao lado da Con-
cha Acústica do Parque 
Ecológico. A final será 
realizada dia 3 de agosto e 
a atração convidada ainda 
será confirmada.  

Garantiram vaga na 
final as bandas Aslam 
(Indaiatuba), Audiozumb 

(Franco da Rocha), Azoo 
(Osasco), Banda Doma 
(Guarulhos) ,  Banda 
DVS (Indaiatuba), De-
sacato S.A. (São Paulo) 
Hunger (Indaiatuba), 
Huta l  ( Inda ia tuba) , 
Kêiscara (Alfenas) e 
Mushgroom (Jundiaí).

O festival oferecerá 
aos vencedores da edi-
ção 2019 premiação em 
dinheiro nos seguintes 
valores: R$ 6.000 para 
o primeiro colocado, R$ 
4.500 para o segundo, 
R$ 3.500 para o terceiro, 
R$ 2.000 para o melhor 
intérprete e R$ 2.000 para 
a melhor composição. 

Jurados
O corpo de jurados, que 
também terá a tarefa de es-

colher a grande vencedora 
do festival, foi composto 
por Ivan Busic, Andre 
Maíne e Wendel Barros, 
que avaliaram os seguintes 
quesitos: interpretação, 
composição e desempenho 
musical.

Ivan Busic é conside-
rado um dos principais ba-
teristas do rock brasileiro. 
Começou sua carreira em 
1987 e dois anos depois 
foi convidado, junto com 
seu irmão Andria, a inte-
grar a Banda Taffo, lidera-
da pelo saudoso guitarrista 
Wander Taffo, onde ficou 
até 1992. No ano seguinte, 
os irmãos fundaram o Dr. 
Sin, clássica banda do 
rock nacional, com mais 
de 25 anos de carreira.

Mineiro de Juiz de 

Fora, André Maini é gui-
tarrista do Strike, uma 
das principais bandas do 
pop rock nacional, com 
quase 20 anos de carreira, 
que tem como destaques 
prêmios na MTV e Mul-
tishow, além de participa-
ções nos principais festi-
vais de música no Brasil.

Wendel Barros co-
meçou sua carreira na 
cena punk rock paulis-
tana como vocalista da 
banda Social Dekadente 
e em seguida, no grupo 
Sociedade Sem Hino. 
Trabalhou como roadie 
da lendária banda punk 
Cólera, onde após a morte 
de seu parceiro e professor 
Redson Pozzi, assumiu os 
vocais e até hoje roda o 
Brasil fazendo shows.  

Associação Irmã Dulce promove seu 1º Mix de Dança

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!

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/

O Chef Ricardo Cleto é responsável pelo menu do Si-
metria Restaurante, localizado no Royal Palm Tower In-
daiatuba. Com 47 anos e formação acadêmica em Águas 
de São Pedro pelo CIA – Culinary Institute of America 
em 1998, o Chef ainda possui cursos de especialização 
em bares, restaurantes e preparo de carnes pelo Senac.

CHEF RICARDO CLETO

Nesta semana eu trago a vocês um clássico da culinária, o delicioso Quiche 
Lorraine. O prato é versátil e pode ser saboreado quente ou frio, acompanha-
do de uma bela salada verde ou até mesmo por um grelhado de carne branca 
ou vermelha. Também é ótimo para um almoço leve ou para um jantar a dois 
e essa é a minha dica da semana.
Confira a receita:

Massa:
Ingredientes:
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 1 pitada de sal
• 125g de manteiga cortada em cubos
Recheio
• Óleo para untar
• ½ xícara de bacon picado
• 4 ovos
• 1 xícara de creme de leite fresco
• 2 xícaras de queijo Gruyere ralado grosso
• Sal e noz-moscada a gosto
• ½ xícara de sálvia inteira fresca

Modo de preparo:
Em um recipiente, misture a farinha, o sal e a manteiga com a ponta dos 
dedos até formar uma farofa. Acrescente ½ xícara de água gelada aos poucos 
até que a massa fique homogênea. Deixe na geladeira coberta com filme 
plástico por 15 minutos.
Abra a massa e forre a forma ou uma assadeira. Em seguida, prepare a massa 
básica e forre várias forminhas pequenas ou uma forma/assadeira grande. 
Fure com o garfo o fundo da massa, leve ao forno por 15 minutos a 180ºC 
ou até dourar.
Enquanto a massa assa, frite o bacon e escorra a gordura. Em uma tigela, 
bata ligeiramente os ovos, junte o creme de leite, o queijo ralado e mistu-
re. Tempere com sal, pimenta do reino, noz-moscada ralada e acrescente o 
bacon.
Despeje a mistura nas formas, sobre a massa pré-assada, distribua a sálvia 
e volte ao forno por mais 20 minutos, ou até começar a dourar e o recheio 
ficar firme.
Desinforme e sirva, quente ou fria.

Buon Apetitto !!!

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

BENEFICENTE

A Associação Be-
neficente Irmã Dulce 
(ABID) promove hoje 
(5), a partir das 19 ho-
ras em sua quadra po-
liesportiva, a primeira 
edição do Mix de Dança 
ABID. Entre os nomes 
que participam do ‘au-

lão’ de dança estão pro-
fissionais reconhecidos 
em diversos segmentos 
em Marcelo Teigon, 
Negão, Projeto DCA e 
Tamara Talarico, entre 
outros. Os ingressos 
estão à venda. 

O evento foi idealiza-

do por Daiana Zumestein 
Correr, coordenadora do 
Projeto Criança Indaia-
tubana Feliz (CIF). “O 
1º Mix de Dança ABID 
tem os moldes de um au-
lão de dança, recebendo 
profissionais reconhe-
cidos em Indaiatuba de 

diversos segmentos da 
dança”, revela. 

“O propósito do 1º 
Mix de Dança ABID é 
oferecer ao público a 
oportunidade de se di-
vertir com toda a anima-
ção que essa galera traz, 
e de quebra ajudar a ins-
tituição na manutenção 
de seus projetos”, conta 
Karine Pleszezak Bar-
bosa, mobilizadora de 
recursos da Associação 
Beneficente Irmã Dulce.

Os ingressos custam 
R$ 10 (antecipado) e R$ 
20 (bilheteria) e estão 
à venda na ABID (Rua 
Ademar de Barros, 759, 
Cidade Nova), no Studio 
Vital (Rua Equador, 578, 
na Vila Castello Branco) 
e com os professores 
convidados. Mais in-
formações pelo telefone 
(19) 3834-8851.
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A Nova Loja Grenelle Gastropub

Fênix Pensionato

Bicho Amigo
Adelaide Decorações

Flor de Lis

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

Casamento de 
Renata Carolina 
Fernandes e 
João Paulo de 
Oliveira. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
seus clientes. 

Os simpáticos amigos Willian, Jaison e Ricardo, essa 
semana no restaurante Kostela do Japonês

Happy Hour Grenelle todas as quintas das 18 às 20h o chopp 
pela metade do preço! E mais, por R$35,90 coma a vontade 
os petiscos mais pedidos (fritas, chicken wings, mini burguers 
e onion rings). Marque a família e os amigos e vá curtir juntos! 
O desperdício é cobrado. Endereço: Av. Conceição, 250 Fone: 
(19) 3834-4802 ou WhatsApp (19) 9 9924-2494.

Ana Paula e Silvana com a linda gatinha Nina em consulta na 
Clínica Bicho Amigo.

Aproveite a promoção da Flor de Lis Cabelo, Depilação e 
Esmalteria. Todas as terças e quartas com 10% off em todos os 
serviços. Ligue já e agende seu horário com a Alexandra. Você vai 
adorar! Rua: Alberto Santos Dumont, 1209 – Cidade Nova. Fone: 
(19) 3825-0623 e (19) 99921-7576 WhatsApp 

Fênix Pensionato é o melhor e mais bem estruturado espaço 
para hospedagem de idosos. Esta foto é a unidade de 
Indaiatuba mas possuem também as unidades de Jundiaí 
e Campinas. Os idosos se sentem muito bem e adoram o 
pensionato. Ficam a vontade e a família pode visitar seu 
parente o dia e hora que quiser, podendo até passar o dia 
todo. Se você está precisando de um pensionato bom e 
ter tranquilidade ligue já para a Nilce e se informe. Você 
vai adorar!  A Fênix fica: Rod. Eng. Paulo de Társo Souza 
Martins, 4081 - Recreio Campestre Internacional Viracopos 
IV, Fone: (19) 3894-5037 Site: www.fenixindaiatuba.com.br

Marcelo e Nick no Kostela do Japonês saboreando a 
maravilhosa costela super macia.

A nova coleção 
Peônia acaba de 
chegar na A Nova 
Loja. Padronagens 
diferenciada, com 
muita pedraria 
e brilho, uma 
coleção de 
muito glamour 
com modelos 
deslumbrantes 
que encanta todas 
as noivas, venda 
e aluguel. Dê um 
pulinho na loja e 
confira de perto! 
R. Ademar, de 
Barros, 1011 - 
Centro, Fone: (19) 
3875-1760 - Site: 
www.anovaloja.
com.br
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Representantes da Confederacao Brasileira Beisebol e Softbol e 
do Major League Baseball vistam o Programa BASE (complexo)

O cliente Takashi se divertindo em uma pesca esportiva 
no Pesqueiro do Ezio

Liara feliz com sua nova penteadeira que você só encontra  
na Dicasa Mõveis que fica na Rua 24 de Maio, 1065

Daiane e Laura no Grenelle Gastro Pub

A equipe da Aquarela Tintas recebeu com muito carinho um delicioso bolo da Bolo da Madre, presente do Mais Expressão 

A Conceição Gás e Água parabeniza os aniversariantes 
do mês de junho com um delicioso bolo. Parabéns Carlos 
Castilho, Stephane e Euripedes, muitas felicidades!

Marcia, Sandra e Alexandra do Yãzigi recendo um bolo 
do Bolo da Madre, presente do Mais Expressao

Giovana e Adriana no Grenelle Gastro Pub

Mário, Marcio e Ándre no Cintra Restaurante
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Na noite do dia 28/06 aconteceu a XIII Noite da Sopa 
do Educandário Deus e a Natureza, casa lotada e 
todos ajudando como sempre a este grande evento

Lucas Amstalden, da Stalden Consultoria Empresarial, 
comemorando seu aniversário surpresa, organizado 
pelos seus colaboradores. Parabéns, muitas felicidades!

Manhã Festiva no Rotary Kids 
de Indaiatuba, para comemorar 
a posse do novo Conselho 
Diretor e da nova Presidente. 
Estava saindo a presidente, 
Kauani Beatriz Vieira Pereira, 
e entrando a nova presidente, 
Sophia Tochizawa Rezende. 
Momento único e emocionante 
para todos os presentes, tudo 
muito lindo, protocolo bem feito, 
não devendo nada aos adultos, 
discursos emocionantes de 
ambas as presidentes, sainte e 
entrante.

Uma das festas mais badaladas na década 80 voltou ao 
Indaiatuba Clube. No dia 28, o Espaço Orion recebeu 
mais uma edição do Dark Side para relembrar os 
tempos de glória do Piso 2, festa que marcou época 
em Indaiatuba. A animação da noite ficou por conta da 
banda Sexto Elemento e também com a participação 
especial de Tonikinho. O público também pode curtir 
um VJ com os melhores clipes das músicas que fizeram 
sucesso e marcaram época nas décadas de 80 e 90.

Fernando, Fernanda, Tamara, André e amigos curtindo 
o final de semana no Quintal da Vó

Dentro da Semana Acadêmica do Festival Sabores da Terra, continuaram as aulas maravilhosas: A primeira, na 
UNIMAX, Giselle Peres realizou na UNIMAX a Palestra ̈ Buffet de Casamento¨; A segunda, Risotos e Aranchin 
com o excelente Chef Ricardo Cleto; A terceira, 
Afiação de facas de cozinha com o profissional afiador, 
Roberto;  a Quarta, a de confeitaria francesa. Com 
a Chef Gizelle Matos; a Quinta, Palestra ¨Aromas 
e Temperos do Mundo ¨,  com a especialista Nádia 
Bernardelli; a Sexta, o Combate dos Chefs, foram oito 
chefs, alunos do primeiro semestre de Gastronomia da 
UNIMAX, que se esmeraram em cozinhar deliciosos 
pratos; a Sétima, montagem de mesas, com Ana 
Cláudia Aguilar; a Oitava, O ̈ Tacho Solidário ̈ , onde foi 
feito uma galinhada, pelo Chef Professor Caio Nunes e 
seus assistentes maravilhosos, tudo em parceria com 
a FUNSOL, CRAS e CREAS, onde foram beneficia 
das sessenta mulheres carentes, que são assistidas 
pelos projetos da  Prefeitura; a Nona, A Chef Maria 
Fernanda Campos, realizou a palestra ̈ Catering para 
festas eventos, aviação e Etc.

Jantando pelo Sabores da Terra no The Cleaver, um delicioso 
Thai Shrimp Burger que é simplesmente maravilhoso, mais 
que recomendo, experimente o combo de sanduíche
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No ultimo domingo aconteceu o jogo Deco e Amigos que contou com a presença de algumas estrelas do futebol, como Fabinho, 
Edmundo, Denilson, Amaral e outros, a renda vai ser destinada a Volacc - Voluntárias no Apoio no Combate ao Câncer

Marlon Brooks Hamburgueria Itu, Newton China in Box 
e Monise Brooks Hamburgueria Indaiatuba, curtindo um 
sábado no Quintal da Vó.

O Mais Expressão dá as boas vindas a Neli Guilger e Alessandra 
Guilger do Instituto Alessandra Guilger que vai inaugurar no 
próximo dia 11. Sejam muito bem vindas a nossa revista

O Mais Expressão dá as boas vindas a ele Dr. Roberto 
Augusto Silva, da Caram,Silva e Trevizano ao Frutos de 
Indaiá 2019.

O Mais Expressão dá as boas vindas a eles Marcelo Fogaça 
Diretor Executivo e Josué Eraldo da Silva Presidente da 
Jacitara ao Frutos de Indaiá 2019.

Aconteceu no ultimo dia 28 a 1ª Mostra de Noivas e 
Debutantes do Salão Alliance Hair & Makeup, estiveram 
presentes alguns de nossos parceiros como a Apollo 
Solutions e  Maison Felix junto com outros parceiros fizeram 
dessa noite um sucesso. Parabéns a todos!

A feijoada da Vó já é tradição aos sábados! Reúna sua 
família e venha curtir um almoço no caprico, com cerveja 
gelada e sombra fresca

Marcio Mazzi e Natalia Baldasso, com a equipe da PerSici, 
Karen e Jonas, que inaugurou no último dia 02. A clínica 
terá tratamentos corporais e faciais. Parabéns Marcio o 
Mais Expressão deseja muito sucesso.  

Buddy e da 
raça Biewer 
Terrier , sua 
dona é a 
Rita que o 
leva toda 
semana 
na Clean 
Pet que 
fica na Av. 
Conceição, 
170.

Sejam muito bem vindos 
Fernanda, Pedro e Ramon 
da Festiva Locações , ao 
Frutos de Indaiá 2019.

Nessa semana o 
cabeleireiro Tiago 
Costa vem com uma 
linda inspiração para as 
noivinhas que querem 
fazer desse momento um 
dia inesquecível. Agende 
seu horário e fale com 
ele. F: (19) 9.8324-1599

O querido cliente 
Felipe, da Indaiá 
Pescados, 
comemora hoje, 
dia 5, mais um ano 
de vida. O grupo 
Mais Expressão 
deseja muitas 
felicidades, muitos 
anos de vida e 
muito sucesso. 
Parabéns!
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B2 Imóveis

VARANDA NAS PORTAS DOS 
QUARTOS E NA FRENTE DA 
COZINHA. GARAGEM CO-

BERTA PARA 02 CARROS E 
DESCOBERTA PARA 04 CAR-

ROS. R$ 1.100.000,00

COND.PARK AVENIDA-
-CC00093 4 DORMITÓRIOS,02 
SUÍTES, SALA EM 3 AMBIEN-

TES, COZINHA, WC, ÁREA 
DE SERVIÇO,3 VAGAS R$ 

1.500.000,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 
06 SUITES, 10 BANHEIROS, 
SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR AMPLA, COZINHA, 
LAVANDERIA, ÁREA GOUR-
MET, JACUZZI, ACADEMIA, 
SALÃO DE JOGOS, SAUNA, 

ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 
HOME THEATER. PISCINA 

COM DUAS CASCATAS, PEI-
XES ORNAMENTAIS, GA-

RAGEM PARA 06 CARROS. 
TODOS OS AMBIENTES CLI-

MATIZADOS E COM SOM.
R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

SITIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRE-

SA
 AREA TOTAL 34.717,37 M²

R$1.000.000,00

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE 
LANÇAMENTOS TERRENOS 

EVIDÊNCIAS  
333,95 M²  R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS 

LOTES R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – 
TE00018 TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

COND. JARDIM DO IMPÉRIO 
– VILA RICA –TE00019

TERRENO 150 M² 
R$140.000,00

JARDIM SANTORINI – 
TE00017 TERRENO DE ES-

QUINA 172,52 M² 
R$ 150.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS 

LOTES R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – 
TE00015 TERRENO 184 M²

R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VI-
RACOPOS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-
-TR00778 TERRENO 999 M²

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

JD. RESIDENCIAL VILA SUI-
ÇA-TR 00754 TERRENO 400 

M² R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE 

ÁREA CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

CASA JD. ESPLANADA PAR-
QUE REAL – CC00099

 03 DORMITÓRIOS SENDO 
1 SUITE, COZINHA, ÁREA 

GOURMET, GARAGEM CO-
BERTA, AR CONDICIONADO 

E ENERGIA SOLAR.
R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE 
– CC00098  03 DORMITÓRIOS 

SENDO 01 SUITE, SALA 
02 AMBIENTES, LAVABO, 
COZINHA, GARAGEM. R$ 

450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, 02 SALA, COZINHA, 
COPA,  ÁREA DE SERVIÇO,  

03 WC, 05 VAGAS, PISCI-
NA, CHURRASQUEIRA. R$ 

450.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 
00094 03 DORMITÓRIOS SEN-

DO 1 SUITE, AMPLA SALA, 
LAVABO, COZINHA, BANHEI-
RO, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS, ÁREA DE SERVIÇO.
R$540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 

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

04 VAGAS
R$ 550.000,00

COND.BRESCIA-CC0062
3 DORMITÓRIOS,1 SUÍTE, 
SALA EM 3 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,3 VAGAS
R$ 585.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCA-
LIZAÇÃO, CASA COM 02 

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

SALA, BANHEIRO SOCIAL E 
QUINTAL. GARAGEM PARA 
02 CARROSCOBERTOS E 02 

DESCOBERTOS.
R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM 

CONDOMÍNIO COM: SALA, 
LAVABO, COZINHA, LAVAN-

DERIA, 03 DORMITÓRIOS 
SENDO 01 SUITE, CHUR-

RASQUEIRA COM MAIS 01 
QUARTO E 01 BANHEIRO, 

GARAGEM COBERTA PARA 
02 CARROS E 02 VAGAS 

DESCOBERTAS.
R$ 600.000,00

CASA COND.VISTA VERDE 
– CC00096 02 SUITES AM-

PLAS, SALA 02 AMBIENTES, 
LAVABO, COZINHA E GARA-

GEM R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00097

 03 DORMITÓRIOS SENDO 
02 SUITES, SALA 02 AMBIEN-

TES, LAVABO, COZINHA, 
GARAGEM,ÁREA DE LAZER 

COM PISCINA.
R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00070

04 DORMITÓRIOS (02 SUITES) 
SENDO UMA COM CLOSET 

GRANDE E AR CONDICIONA-
DO, WC SOCIAL, SALA DE TV, 
SALA DE ESTAR COM DOIS 
AMBIENTES, PÉ DIREITO DE 
6M DE ALTURA, JARDIM EM-
BAIXO DA ESCADA. SALA DE 
JANTAR, COZINHA AMPLA, 
ILHA GRANDE NO CENTRO 
E COOKTOP E ARMÁRIOS 
EMBUTIDOS, QUINTAL AM-
PLO, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA, FORNO 
PIZZA, FOGÃO DE LENHA, 

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 PLANEJADO, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SER-
VIÇO,01 VAGA COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 
(CONDOMINIO) + R$ 50,00 

(IPTU)

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

SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000

JD. MONTE VERDE – 
AP 00870 02 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA 2 AMBIENTES, COZI-
NHA, WC,01 VAGA

R$ 280.000,000 + R$ 200,00 
(CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 
2 AMBIENTES, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO WC,01 

VAGA R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA –
 AP 00867 02 DORMITÓ-

RIOS, SALA 2 AMBIENTES, 
COZINHA, ÁREA DE SERVI-

ÇO WC,01 VAGA
R$ 290.000,000

VENDA CASAS   

MORADA DO SOL – 
CA03139 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, ÁREA DE SERVIÇO.

EDÍCULA COM  01 DORMI-
TÓRIO, SALA. GARAGEM 

PARA 02 CARROS
R$ 260.000,00

JD. MONTE CARLO – 
CA03141 02 DORMITÓRIOS 

SENDO 01 SUITE, SALA 
AMPLA, COZINHA TIPO 

AMERICANA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, GARA-

GEM COBERTA
R$ 285.000,00

JD. NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS. R$ 290.000,00

COND. FLAMBOYANT – 
CC 00052  03 DORMITO-

RIOS, SENDO 1 SUITE, 02 
SALAS, COZINHA, WC, 

ÁREA GOURMET
R$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—
CA03140 03 DORMITORIOS 

SENDO 01 SUÍTE, SALA, 
COZINHA PLANEJADA, 

SALA DE JANTAR, SALA 
DE ESTAR AMPLA, BA-
NHEIRO, ÁREA DE SER-

VIÇO, CHURRASQUEIRA, 
CERCA ELETRICA, AQUE-

CEDOR SOLAR, GARAGEM
R$ 390.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC 00074

 02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA 

GOURMET, ÁREA DE SER-
VIÇO, 01 VAGA
R$ 400.000,000

COND.PARQUE REAL – 
CC 00053  03 DORMITO-
RIOS, SENDO 1 SUITE, 
SALA, COZINHA, WC, 

CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL 
-CA03111 3 DORMITÓRIOS, 
SENDO 1 SUÍTE, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA GOUR-

MET. 2 VAGAS
R$ 435.000,00

CENTRO ED. YPE –
 AP 00896

01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO R$ 1.000,00 + R$ 
300,00 (CONDOMINIO) + 

R$ 55,00 (IPTU)

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

WC, 01 VAGA R$ 1.000,00 
(INCLUSO CONDOMINIO 

E IPTU)

JARDIM MORUMBI –
 AP 00940 02 DORMITO-
RIOS, SALA, COZINHA 

AMERICANA, VARANDA, 
WC, 02 VAGAS, .

R$ 1.300,00 INCLUSO 
COND. E IPTU

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 

02 AMBIENTES, LA-
VABO, WC, GARAGEM R$ 
1.350,00 + CONDOMINIO- 
R$ 140,00 + IPTU R$ 90,00

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 

02 VAGAS R$ 1.400,00

JARDIM SÃO FRANCIS-
CO – CA03135 02 DORMI-

TÒRIOS SENDO 01 SUITE, 
SALA, COZINHA, WC, 02 
VAGAS DE GARAGEM.

R$1.400,00 + IPTU R$83,00

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

COZINHA, WC, VARANDA, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 

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

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 
00555

02 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,01 VAGA.
R$ 150.000,000 + R$ 40,00 

(CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓ-
RIO, BANHEIRO, COZI-

NHA. SEM GARAGEM R$ 
150.000,00 + CONDOMÍNIO 
R$ 355,00 + IPTU R$ 55,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO R$ 160.000,000 

JD. COLIBRIS – AP 00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC,01 VAGA.

R$ 175.000,000 + R$ 200,00 
(CONDOMINIO)

EDIFICIO VERONA - 
AP00941 KITNET MOBILIA-
DA COM SALA COZINHA E 
BANHEIRO R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, 

COZINHA E BANHEIRO, 01 
VAGA R$ 175.000,000 + R$ 
313,00 (CONDOMINIO) + 

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, GA-

RAGEM. R$ 190.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS 

E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE 
SALAS COMERCIAIS NO 

DISTRITO
SALAS DE  29,43 M² ATÉ 

368,26 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 

2.000,00

CONDOMINIO AMBASSA-
DOR – SA 00006

SALA COMERCIAL COM 35 
M²   R$700,00

 OFFICE PREMIUM- SALA 
COMERCIAL – SL 00347

SALA COM 77 M², COM BA-
NHEIRO  

JD. AMERICA - SL 00355
100 M², 02 AMBIENTES, 02 
WC SENDO 01 ADAPTADO
R$ 900,00 (INCLUSO IPTU)
JD. MORADA DO SOL - SL 

00364 50 M² + 2 WC
R$ 950,00 (IPTU INCLUSO)

JD. DO VALE- SL 00366
98 M², 02 WC R$ 1.000,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

CENTRO - SL 00365
90 M² ,02 WC, 

R$ 2.000 + R$ 154,00 (IPTU)
EXCELENTE GALPÃO CIDA-

DE NOVA – SL00346
 250 M²  R$ 3.500 + IPTU

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, 
COZINHA, ESCRITÓRIO E 

VAGA PARA 10 CARROSR$ 
6.000,00 + R$ 240,00  (CON-

DOMINIO)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA -

 GL 00044 5.000 M², ESCRI-
TÓRIO, REFEITÓRIO, WC, 

VESTIÁRIO.R$ 14.000,00 + R$ 
600,00 (IPTU)

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE 
DE SALTO 

JD. CIDADE -  CA 03133
01 DORMITORIO, COZINHA, 
WC, 01 VAGA DE GARAGEM 

– CASA DE FUNDOS
R$ 450,00 

JD. ELDORADO - CA 03128
01 DORMITORIO, COZINHA, 
WC, E AREA DE SERVIÇO, 

VAGA PARA MOTO
R$ 650,00

CASA NA CIDADE 
DE SALTO 

JD.  CIDADE – CA 03132
02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC E VAGA DE 

GARAGEM
R$ 850,00

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR 
COM SALA, COZINHA, 01 
SUITE, LAVANDERIA E 01 

VAGA.
INCLUSO ÁGUA E IPTU

R$ 950,00

VILA COSTA E SILVA –
 CA 03138

02 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, QUINTAL, 

GARAGEM 
R$ 950,00 INCLUSO IPTU

JARDIM REGINA – CA03137
PARTE SUPERIOR COM 
ENTRADA INDIVIDUAL.

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, LAVABO, BANHEI-
RO, VARANDA, GARAGEM 

PARA 02 CARROS.
R$ 1.100,00 + IPTU R$ 100,00

CENTRO – CA03114
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, LAVABO, BA-

NHEIRO, GARAGEM 
R$ 1.350,00 

JARDIM SÃO FRANCISCO – 
CA 03135

02 DORMITORIOS SENDO 
UM SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, 02 VAGAS DE GARA-
GEM

R$ 1.400,00 + R$ 83,00 DE 
IPTU

CHACARAS AREAL – 
CA 03115

02 DORMITORIOS SENDO 
UM SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, 02 VAGAS DE GARA-
GEM

R$ 1.700,00 + R$ 142,00 
(IPTU)

PARQUE SÃO TOMAZ DE 
AQUINO – CA 03134

02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC,  QUINTAL, 

GARAGEM
R$ 1.800,00 + IPTU R$ 75,00

CASA COMERCIAL-CEN-
TRO CA03119

04 SALAS SENDO 1 SUITE, 
RECEPÇÃO, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO, 3 WC, 
08 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 2.500

CASA COMERCIAL+ SALÃO 
-CENTRO – CA 003121

PISO SUPERIOR 03 DOR-
MITÓRIOS, SENDO 01 COM 
SUITE, 2 SALA, COZINHA, 

EDICULA, ÁREA GOURMET 
COM CHURRASQUEIRA.

SALÃO 100 M² 02 WC
R$ 4.300

CASA COMERCIAL- CEN-
TRO-CA02773

04 DORMITORIOS SENDO 
(03 SUITES), 03 SALAS, 

ESCRITORIO, RECEPÇÃO, 
COPA, COZINHA, 05 WC, 

QUINTAL, 09 VAGAS 
GARAGEM.

R$ 10.000,00 + R$ 700,00 
(IPTU)

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 
06 SUITES, 10 BANHEIROS, 
SALA DE ESTAR, SALA DE 
JANTAR AMPLA, COZINHA, 
LAVANDERIA, ÁREA GOUR-
MET, JACUZZI, ACADEMIA, 
SALÃO DE JOGOS, SAUNA, 

ADEGA, ESCRITÓRIO, E 
DOIS HOME THEATER. 

PISCINA COM DUAS CAS-
CATAS, PEIXES ORNAMEN-
TAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AM-

BIENTES CLIMATIZADOS E 
COM SOM.

R$ 20.000,00

LOCAÇÕES 
APARTAMENTOS

JARDIM DOS COLIBRIS   
EDIFICIO VITÓRIA REGIA – 
AP00943 02 DORMÍTORIOS, 
SALA, COZINHA, WC, GA-

RAGEM R$850,00

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA. R$ 900,00 + 240,00 
(CONDOMINIO) + 154,00 

IPTU

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

SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.000,00 + R$ 420,00 

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



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA253 – JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2dorms,-
sala,coz,wc,garagem para 2 carros.
CA282 – PQ INDAIA – R$400 MIL- 2 dorms (1st com 
closet),sala,coz americana,lavabo,varanda,2wc ,portão 
eletrônico,ar condicionado.Piso superior : área gourmet,-
churrasqueira,pia, wc,salão de festa,lavanderia,garagem 
para 1 carro coberta.
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dorms,-
sala,coz,wc,garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3 dorms (1st), sala,-
coz, lavabo, lavanderia, garagem
CA.367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms 
(1st),sala,coz,wc,lavanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suites,sala de estar  
com pé direito alto integrada com coz,lavabo,lavanderia,á-
rea gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor solar,boiler 
400l,garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 
carros.
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms 
(2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,la-
vanderia,dorm de empregada,dispensa,piscina,churras-
queira, gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$310 MIL – 3dorms,sala,-
coz,2 wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.516 – CIDADE NOVA – R$390 MIL – 3dorms,sala de 
estar,coz,lavanderia,wc de empregada,sacada,garagem 
coberta para 1 carro.
AP.535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dorms 
(1st0,sala de estar e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo mobi-
liado,ar condicionado,garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planeja-
do),sala,coz planejada,wc,garagem

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

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.80 – JD.ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²

                            CHACARAS E SITIOS 

CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,co-
z,lavanderia,varanda,wc social,piscina 3,5 x 7,fogão e for-
no a lenha,pomar,gramado
CH.717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2suites 
com closet,sala de estar e jantar,varanda,coz planejada,la-
vanderia,wc de empregada,sacada,piscina,churrasquei-
ra,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e wc,po-
mar,cerca eçetrica,mezanino com porta balcão,sacada.
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala 
de estar conjugada com coz,lavanderia,varanda,piscina,-
churrasqueira,forno de madeira,todo gramadp,pomar.
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,sala,-
coz,dispensa,casa de caseiro,churrasqueira,sana,mina 

AP00716 – APARTAMENTO – RESIDENCIAL VILLAGE AZALÉIA - 
03 Dormitórios, sala de jantar e estar, cozinha, banheiro, área de servi-
ço e garagem 01 vaga. - Área construída 59m² - R$ 189.000,00.

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

TR01066 – TERRENO RESIDENCIAL – JARDIM PIEMONTE - Área 
total de 360m². Aceito carro ou terreno de menor valor em Indaiatuba 
como parte do pagamento – R$ 220.000,00.

TR01087 – TERRENO COMERCIAL – JARDIM MORYAMA – Área 
total de 185m² – R$ 185.000,00

CA0328 – CASA – VILA FURLAN - 04 dormitórios sendo 01 suíte no 
piso superior e 02 dormitórios + 01 suíte no piso inferior, banheiro so-
cial, sala, copa, cozinha, área de serviço, área gourmet com churras-

d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água com 20000 L.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$1.000.000,00 
-  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 
casa de 5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 
150m2,tanque de água,nascente com córrego,piscina 
3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro 
sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS 

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc
VL BRIZOLA – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc,sem gara-
gem
VL BRIZOLA – R$650,00 – dorm,sala,coz,wc,sem gara-
gem 
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm,sala,coz,wc,sem garagem
VILA MERCEDES – R$750,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,en-
trada de carro.
CENTRO – R$770,00 -  2 dorms,sala,coz,wc,sem garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,gara-
gem.
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,w-
c,lavanderia,quartinho nos fundos,garagem
JD. PAU PRETO – R$1600,00 – 3 dorms(1st),sala,coz,w-
c,garagem.
VL.SORIANO – R$1800,00 – 3dorms (1st com closet),sa-
la,coz,2wc,lavanderia fechada,edícula com churrasqueira,-
garagem para 2 carros.
VL.MARIA HELENA – R$2300,00 – 3dorms ( 1st c/hidro,ar 
condicionado e armário,sala de estar,sala de jantar,coz 
c/a/e e cooktop,wc social c/box blindex,quartinho de despe-
jo,área de churrasqueira,portão eletrônico,garagem para 2 
carros,cerca elétrica.

APARTAMENTOS

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

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m²,3wc,estrutu-
ra para coz industrial,de esquina
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interliga-
das,cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,gabi-
nete e pia

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC 
privativo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,esca-
das,serviço de limpeza,portaria virtual,monitoramento 
24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de gara-
ge,sacada,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, 
DEPOIS R$1980,00 – área de saúde já funcionando,piso 
porcelanato,ar-condicionado,pia,espaço para esteriliza-
ção,salas com wc privativo. Incluso : secretária,água,lu-
z,telefone,iptu. Fácil estacionamento.

TERRENOS

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

CASAS

CA03892 – JD. DO VALLE II - 2 dormitórios, sala, co-
zinha, WC social, lavanderia e garagem. R$225.000,00
CA03898 – VL. ALMEIDA - 3 dorms (1 suíte), WC, sala, 
coz. planejada, áre de luz c/ elevador externo, escritório, 
mezanino, jardim e garagem p/ 2 carros. R$550.000,00
CA03877 – JD. MOACYR ARRUDA – 2 dorms, suíte 
ampla, ar cond, sala 2 amb, cozinha c/ AE, área de 
serviço, churrasq c/ pia, prep. p/ aq. solar, portão 
eletrônico, cerca elétrica e garagem 4 carros sendo 2 
cob. R$560.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios grandes (sendo 
1 suíte com hidro), sala de jantar com cozinha integrada, 
sala de estar, varanda ampla, vaga p/ 3 carros, cerca 
elétrica. Edícula com área de serviço grande, sala 
ampla, banheiro e 1 dormitório grande. R$650.000,00
CA03878 – VL. ALPES SUÍÇOS – 3 dormitórios (2 
suítes) com ar condicionado, móveis planejados, sala 
e cozinha integradas, lavabo, piscina, quintal garagem 
para 3 carros e cerca elétrica. R$750.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada 
integradas, 4 dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 
4 vagas, pisc c/ cascata, churrasq e fogão a lenha e ar 
cond. R$880.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , co-
zinha americana planejada, espaço gourmet, lavabo, 
banheiro social e garagem coberta para 2 carros. Em 
fase de acabamento. R$550.000,00
CA03466 – COND. JD. DOS AROMAS - 3 dorms (1 
suíte), escritório, 3 salas, móveis planejados, lavabo, 
churrasq, forno de pizza, amplo quintal, 3 vagas e 
lazer completo. R$650.000,00
CA03703 – VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ – 3 dorms (1 
suíe), sala de TV, sala 2 amb, sala de jantar, escritório, 
lavabo, copa, coz. planejada, lavand, desp, 2 dorms 
c/ WC de empregada, piscina, churrasq, varanda, de-
pósito, garagem p/ 4 carros e área de lazer completa. 
R$1.200.000,00. Aceita casa ou terreno em Condo-
mínio ou apartamento.

APARTAMENTOS

AP01357 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, 
sala, coz, 1 vaga e port 24h. R$165.000,00
AP00695 – ED. TORRES DA LIBERDADE - 3 dorms 
(1 suíte) c/ AE, sala, coz. c/ AE, lavand. c/ AE, 2 vagas 
e depósito c/ 3m². R$500.000,00. Aceita permuta.

TERRENOS
OPORTUNIDADE

LOTEAMENTO INDUSTRIAL EUROPARK – 500m². 
R$250.000,00

TE01744 – COND. JD. DOS IMPÉRIOS – 225m². 
R$150.000,00
TE01568 – COND. JD. RES. VIENA – 250m². Condo-
mínio com piscina adulto e infantil, salão de festas, play 
ground e campo. R$180.000,00
TE01749 – JD. CALIFÓRNIA – 260m². R$300.000,00.

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03571 – JD. MORADA DO SOL – 1 dorm, sala e 
coz. R$600,00 + IPTU

CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$800,00 isento de IPTU
CA03646 – PQ. DAS NAÇÕES - 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$850,00 isento de IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03883 – JD. OLIVEIRA CAMARGO – 2 dorms, sala, 
coz e gar. R$600,00 + IPTU
CA03541 – VL. BRIZZOLA – 2 dorms, sala, coz e copa. 
R$900,00 + IPTU
CA03903 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, coz 
e gar. R$1.000,00 + IPTU
CA02815 – CANDELÁRIA - 2 dorms, sala, cozinha (s/ 
garagem). R$1.000,00 isento de IPTU
CA03773 – PQ. DAS BANDEIRAS – 2 dorms, sala, coz 
e gar. R$1.100,00 + IPTU
CA1767 – JD. REGINA - 2 dorms (1 suíte c/ hidro), sala 
2 amb, coz. Integrada, gar e edícula. R$2.000,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA03902 – JD. MORADA DO SOL - 3 dorms (1 suíte), 
sala, coz e 2 vagas de gar. R$1.300,00 + IPTU
CA03036 – JD. POMPEIA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, 
copa e 2 garagens. R$2.200,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, 
copa, coz e gar. R$2.500,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02950 – MORADAS DE ITAICI - 2 dorms, WC, sala 2 
amb, coz, lavand, área c/ churrasq. e 2 vagas de garagem. 
R$1.500,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), 
sala 2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escrit, lavabo, pisc, 
1 dorm, área c/ churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 
+ IPTU + Cond.

APARTAMENTOS

AP00805 – CIDADE NOVA II - Kitnet mobiliado. R$800,00 
isento de IPTU
AP00756 – JD. PORTAL DO SOL – 2 dorms, sala, coz 
e gar. R$800,00 + IPTU
AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e gar. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP0379 – RES. VANDO - 2 dorms, sala, coz. planejada 
e 1 vaga. R$1.400,00 + IPTU + Cond.
AP0294 – ED. MARGARETH - 2 dorms, sala, coz e gar 
cob. R$1.300,00
AP00895 – ED. SPAZIO ILLUMINARE - Mobiliado: 3 
dorms (1 suíte), sala, coz. e garagem. R$1.500,00 + 
IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL00348 – JD. MORADA DO SOL – 40m² c/ WC. 
R$700,00 + IPTU
SL00367 – CIDADE NOVA I – Piso Superior: 60m² c/ 1 
WC. R$1.000,00 + IPTU
SL0091 - ED. AMBASSADOR- 30m² c/ 1 WC. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond.
SA00004 – PQ. DAS NAÇÕES – 110m² c/ 2 WCs. 
R$1.100,00 + IPTU
SL0235 – VL. SFEIR – 137m². 3 salas, WC, copa, A/S e 
2 vagas de gar. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), 
coz e estac. R$6.000,00 + IPTU

queira e garagem 04 vagas. + Salão comercial com 70,00 m² (locado) 
- Área construída 370,00m² – Terreno 340m²– R$ 550.000,00 (Locação 
2.300,00)

CA03847 – CASA NOVA – JARDIM SÃO FRANCISCO - 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 01 
vaga (Próximo do Parque ecológico) – Área construída 85m² – 
R$ 320.00,00.

CA03856 – CASA – SOBRADO – JD ESPLANADA - 04 suítes, sala 02 
ambientes, cozinha planejada, lavabo, edícula com 01 dormitório e wc, 
lavanderia churrasqueira  e garagem 04 vagas. – Área construída 233m² 
- Terreno de 300m² – R$ 750.000,00 (Locação – R$ 3.400,00)

CA03820 – CASA – JARDIM RESIDENCIAL VENEZA - 02 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 02 
vagas. – Área construída 130m² - Terreno 150m² (Estudo proposta de 
carro, casa ou terreno de menor valor) – R$ 195.000,00

IMÓVEIS PARA VENDA

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
98457-0730
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LINDO SOBRADO NO JARDIM VALÊNCIA. Sendo no pav superior: 03 dormitórios sendo um suíte com Closet, todos com sacada . No pav inferior:2 Salas /
Cozinha Americana, wc social ,Área de serviço e de churrasco , garagem com portão eletrônico p/02 autos.De R$480.000,00 por apenas:R$420.000,00

OBS. ESTAMOS CADASTRANDO IMOVEIS PARA TODAS AS MODALIDADES
RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, RURAIS, COMERCIAS E PERMUTAS

CASAS

CA00081-JD ESPLANADA - 3 Dorms, 1suíte, dem. dep. (casa Nova) ............ 
......................................................................................................  .R$ 650.000,00
CA00083-JD REGINA - 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 amb. Edíc. ..  R$ 625.000,00 
CA00002-CIDADE NOVA - Sobrado Comer. C/ 2 casas e 1 salão alugado ..... 
........................................................................................................ R$ 950.000,00
CA00095-JD. B. HORIZONTE - Térrea 3 dorms, 1 suíte, área gourmet, P.ele-
tr ..................................................................................................... R$ 430.000,00
CA00067-JD AMERICA – Precisa reforma, 03 dorms e demais dep. ............... 
........................................................................................................ R$ 390.000,00
CA00084-JD OLINDA – Sobrado 03 dorms, 1 suite, + dep. Fino acbto.  .......... 
........................................................................................................ R$ 430.000,00
CA00087-VILLAGIO MILIONI (Salto) 3 dorms 1 Suite, 2 vagas  ....................... 
........................................................................................................ R$ 360.000,00
CA00090-JD BOM PRINCIPIO 03 dorms 1 suite + dep ........... R$ 420.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00027- VILAGGIO DI ITAICI- 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 amb, coz planej, a/s 
c/ churrasq. e pia. Aq solar.  Área de lazer .................................. R$ 480.000,00
CA00091-PARK REAL-3 Dorms, 1 suíte Novíssima. ............... R$ 430.000,00
CA00088-MARIA DULCE - 03 Dorms, 1 suite, sala ampla, área gourmet, lin-
da. .................................................................................................. R$ 900.000,00
CA00111-GREE PARK- 03 dorms c/ suite +dep. Pisc e área gourmet e 4 
vagas .............................................................................................RS 750.000,00
CA00028-JD DOS IMPÉRIOS - Nova c/ 3 dorms, 1 suíte, sala ampla, wc so-
cial, coz a/s, gar p| 2 carros coberta.  Excelente imóvel ............. R$ 390.000,00
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte, + dep, 1 vaga, área gourmet c/ 
churras. .......................................................................................... R$ 495.000,00

APARTAMENTO

AP00009-GIOVANNA -3 Dorms, 1 suite c/a/e, sala 3 amb., cozinha, a/s, 
desp.,2 vagas ................................................................................ R$ 850.000,00
AP00017-SOHO - 3 Dorms, 1 sute, sala 2 amb. a/s, lavand. 02 vagas  ............ 
........................................................................................................ R$ 380.000,00
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE -e ótima local. C/ 02 dorms, sala, . ........ 
........................................................................................................ R$ 260.000,00
AP00020-CLAUDIA - 2 Dorms, sala coz, lavand. e wc social.Excel. local. ....... 
........................................................................................................ R$ 280.000,00
AP00024-EDIF. MAJESTIC -3 Suítes amplas, sala, área gourmet. Área de 
lazer. ............................................................................................... R$ 970.000,00

CHÁCARAS

CH00016-PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts de ter com const., casa com 4 
dorms ................................................................................................R$ 320.000,0
CH00011-RECANTO DAS FLORES- Linda chácara com área de lazer comp., 
churrasq., lago com peixe, gramada e cerc . excel  ................... R$ 720.000,00                                                 
CH00012-MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m. ............. R$ 500.000,00 
CH00022-CHACARAS ALVORADA- Casa com 2 dorms, sala, coz., wc  e 
garag. Área de lazer com churrasq., forno de pizza e piscina. Poço caip, água 
enc e esg ....................................................................................... R$ 450.000,00
CH00019-JD ALDROVANDIA- 1000 mts c/ peq. casa, poço art, cercada.  ...... 
........................................................................................................ R$ 240.000,00
CH00026-BARAO GERALDO- CAMPINAS- 03 dorms, 2 suíte + dep. Pisc, 
canil, churras e forno, campo de futebol, água e 1km do asfalto ........................ 
........................................................................................................ R$ 430.000,00 
CH00020-RECREIO CAMPESTRE DE VIRACOPOS- 2 dorms, + dep ........... 
........................................................................................................ R$ 450.000,00

TERRENOS

TE00021-JD PIEMONTE - 300 metros - .................................... R$ 160.000,00
TE00055-JD. EUROPA  375 metros - ......................................... R$ 200.000,00
TE00093-QUINTAS DE TERRACOTA -1.250 metros Aceita permuta . ............ 
........................................................................................................ R$ 230.000,00
TE00067-JD MANTOVA 241 metros - . ...................................... R$ 160.000,00

TE00014-SANTA CLARA- 450 metros - .................................... R$390.000,00
TE00013-CAROLINE- 125 metros - ..............................................R$82.000,00
TE00046-ESPLANADA I- 300 metros -. .................................... R$245.000,00 
TE00065-CIDADE NOVA- 800,00 m² total - .......................... R$ 1.500.000,00
TE00056-CENTRO – 412 metros comercial -  ......................... R$950.000,00    
TE00081-TERRRAS DE ITAICI  1000 metros -  ........................ R$295.000,00
TE00092-PORTAL DE ITAICI-358 metros. Aceita permuta. ... R$280.000,00
TE00080-PORTAL DOS IPES- Comercial 500 metros –  ....... R$375.000,00

LOCAÇÃO

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00046- VISTA VERDE- 3 Dorms, 1 suíte c/ closet , e a/e, sala 2 amb, coz 
amer planej , fogão,  e ar condic. Garag 2 carros 1 cob. Casa nova. ................. 
.......................................................................................R$ 2800,00 + cond+iptu
CA00004-JD ESPLENDOR- Sob c/ 5 suítes, sala 2amb, piscina e 4 vagas. ... 
......................................................................................R$ 8.600,00 + cond+iptu
CA00075-JD DOS AROMAS- 03 Dorms 1 suite c/ sac 04 vagas. ..................... 
......................................................................................R$ 3.000,00 + cond+iptu
CA00112-VILLAGIO D’ ITAICI- 03 dorms, c/ suíte, + dep .................................. 
............................................................................................R$ 2.500,00 (incluso)

CHÁCARAS

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

APARTAMENTO 

AP00001 - LÊ CHATEAU FRONTENAC- 3 Suítes, sala 2 amb, coz, wc so-
cial,.piso porcel, 2 vagas, 118 metros  ....................R$ 2.800,00+IPTU+COND.
AP00010-EDIF. MARAGOGI-3 Dorms, 1 suite, 2wcs, sala 2 amb, coz e la-
vand,  aq gás. e 1 vaga .............................................R$ 1700,00 + cond +iptu.
AP00026-JD. SÃO LORENÇO-2 Dorms, +dep, 1 vaga coberta........................ 
........................................................................................ R$ 800,00+ cond + iptu
AP00016-JD. PEDROSO- 1 dorm, + dep. c/ elevador  ....................................... 
....................................................................................... R$ 700,00 + cond + iptu
AP0000- EDIF. GIOVANA- 3 dorms, 1 suíte, c/ a/e, sala 3 amb, coz,  ............... 
.......................................................................................R$1.800,00 + cond+iptu
AP00011-TORRE DE MÁLAGA – Cobert. duplex 03 dorms, 1 suÍte , sala c/ 
var  wc c/ hidro , coz amer, chur, var. gourm, s festas, 02 vagas.  ....................... 
.............................................................................................R$ 3400,00 (Incluso) 
AP00020-EDIFICIO CLAUDIA - 02 Dorms, sala coz, lavanderia e wc social. .  
....................................................................................R$1500,00 + COND+IPTU
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms, sala, coz, wc, e lav. . ............ 
...................................................................................R$1.300,00 + COND+IPTU

SALAO 

SL0001-AV.VISC.DE INDIATUBA -500 MTS .R$ 6000,00-PISO SUPERIOR.
SL0002-AV.VISC.DE INDAIATUBA -500 MTS .$ 15.000,00-PISO INFERIOR.
SL0003-AV.VISC.DE INDAIATUBA -500 MTS  ............................R$ 15.000,00 
SL0004-CENTRO-Rua de Julho ....................................................R$ 1.300,00

CHÁCARAS EM CONCOMÍNIO

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

GALPÕES 

GL-0020- DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA- Pav. térreo  349 m. Mez 53.9 
m.  Recepção, refeit., e coz,escrit.,estcion. Pé dir 8 m. R$ 5.000,00 + IPTU.
GL-00005-CALDEIRA A|T 3000 – A|C 2000 – ..................................................... 
......................................R$ 34.000,00 + COND R$ 2.800,00+IPTU R$1.300,00
GL-00005-AMERICAN PARK – A|T 6839.68 – A|C 4442.00- ........................... 
................................................................................................R$ 62.000,00+IPTU
GL-00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 117m-.  ........................ 
..................................................................................................R$ 6.800,00+IPTU
GL- 00009-VITORIA MARTINI -  A/T 1000 – A/C 700-  .....R$ 10.000,00+IPTU
GL-00018-RECREIO CAMP. JÓIA- Área fabril, escritório e estacionamento. .  
................................................................................................R$  5.000,00+IPTU.

VENDAS
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próximo ao centro, parque ecológico, supermerca-
do, farmácia e bancos, próximo a todos os serviços 
essenciais locomoção pode ser feito a pé, localiza-
do, poupa tempo e supermercado a 700m², parque 
ecológico.Venda R$ 350.000,00/ Locação 1.500,00 + 
IPTU.

CA08372 - MORADAS DE ITAICI - AT 150m², AC 64m², 
02 Dormitórios, WC Social, Sala de Estar e Jantar, 
Cozinha, Área de Serviço, Quinta e Vaga p/02 Autos 
Descobertas - R$ 1.500,00 + Condomínio + IPTU.

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

VENDA

TE05788 - RESIDENCIAL SANTA CLARA - TERRENO 
COM 513,08m² - Boa topografia - Excelente Localiza-
ção - R$ 513.000,00

AP01088 - VILLAGE AZALEIA - AU 67m² - 03 dormitó-
rios, WC social, sala 02 ambientes, cozinha planeja-
da, lavanderia, garagem para 01 auto. R$ 190.000,00

CA07655 – MONTE CARLO - AT. 100 m² AC. 63 m² - 2 
dormitórios (1 suíte), sala, cozinha americana pla-
nejada, lavanderia, churrasqueira e garagem para 1 
auto. R$ 250.000,00

CA08355 - BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 125 m² - casa 
nova com 3 dormitórios (1 suíte), sala para 2 am-
bientes, cozinha americana, wc social, lavanderia, 
área de churrasqueira com pia, chuveiro nos fundos 

e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. Condomí-
nio com portaria 24 horas e área de lazer completa. 
R$ 550.000,00

CA08339 - JARDIM VALENÇA - AT 138,80 m² AC.114 
m² LINDÍSSIMA CASA, 03 dormitórios 01 suíte, 
WC social, cozinha ampla, sala, lavanderia cober-
ta, paragem para 02 autos, excelente localização,                
R$ 352.000,00

CA08317 - AT. 150m² - AC. 115m² - IMÓVEL NOVO 
EM CONDOMÍNIO COM COMPLETA INFRAESTRU-
TURA DE LAZER - JARDIM MONTREAL RESIDENCE 
- 03 dormitórios todas com venezianas automati-
zadas sendo 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, 
área gourmet, porcelanato em todos os ambientes, 
preparação para ar condicionado e aquecimento 
solar. R$490.000,00.

CA07488 - CHÁCARA AREAL - AT. 427,63 m² 
AC.249,46 m² - 03 dormitórios dois com armários 
sendo 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, cozi-
nha planejada, dispensa, lavanderia com armário, 
ar condicionado, edicula, piscina, churrasqueira, 
forno de pizza, quintal, cisterna, garagem para 04 
autos. R$ 750.000,00.

CH01733 -  Cafezal IV Itupeva - AT. 1890 m² AC.500 
m² condomínio fechado com 03 dormitórios sendo 
01 suíte, WC social, sala 03 ambientes, cozinha, la-
vanderia, depósito, piscina em concreto com aces-
sórios, churrasqueira com ampla área para festas, 
edicula com cozinha, sala, suíte, ampla área grama-
da, pomar, localizado em condomínio fechado com 
portaria 24 horas, a poucos minutos de Itupeva a 
30 minutos de Jundiaí, ACEITA PERMUTA, FINAN-
CIAMENTO, E PARCELAMENTO R$550.000,00.

LOCAÇÃO

SL00935 - Ótimo salão para locação em Indaiatuba, 
em excelente localização, avenida super movimen-
tada, em frente ao ponto de ônibus, com grande vi-
sibilidade. Com 120 m², 2 banheiros. O imóvel está 
adaptado para pizzaria com balcões, fogão a lenha 
e deposito - R$ 4.000,00 + IPTU.

CH0883 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.000m², AC 160m² 
- 02 dormt, sendo 01 ste ,sala 02 ambts., copa, cozi-
nha, lavanderia coberta , pomar c/ várias frutas. R$ 
700.000,00/Locação: R$ 2.700,00 com condomínio 
e IPTU.

AP03691   - TORRES DA LIBERDADE - AU. 83 m² - 3 
dormitórios com armários sendo (1 suíte), sala para 
2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e gara-
gem para 2 autos coberta. Condomínio com área de 
lazer completa e portaria 24 horas. R$ 1.700,00 + 
COND + IPTU

AP04521- CIDADE NOVA - AU.90 m² - 03 Dormitó-
rios, sendo 01 suíte com armário, sala, cozinha pla-
nejada, Wc social, lavanderia, 02 vagas de garagem. 
R$ 1.600,00 + COND. + IPTU

AP04512 - RESIDENCIAL PORTO PRÍNCIPE - AU 
75m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), Sala 02 Am-
bientes (Estar e Jantar), WC Social, Cozinha Planeja-
da C/ Coifa e Cook Top, Lavanderia e Garagem P/02 
Autos Cobertos. R$ 1500,00 + COND + IPTU.

CA07779 - JARDIM PAU PRETO - AT. 136,82 m² 
AC.106,04 m² 03 dormitórios , sala, cozinha, lavan-
deria, excelente oportunidade, custo x beneficio, 
tanto para moradia ou comércio, ótima localização, 

CA08328 - AMSTALDEN RESIDENCE - AT. 360 m² AC. 220 
m² - casa térrea em condomínio com 3 suítes planejadas com 
ar condicionado, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha 
planejada com dispensa, área gourmet com churrasqueira e 
piscina aquecida e garagem para 2 autos coberta. Condomínio 
com segurança armada e área de lazer com lagos, playground, 
salão de festas e quadra de futebol. R$ 1.090.000,00.

AP04535 - RESIDENCIAL VILLAGE AZALÉIA - AU 59,74 - 03 
Dormitórios (01 C/ Armário Planejado), WC Social, Cozinha 
Planejada, Sala de Estar e Jantar, 01 Vaga de Garagem - R$ 
900,00 + Condomínio + IPTU.

AP04515 - PORTAL DAS FLORES - AU 65,00 m² - Apartamento 
com 3 dormitórios, Sala 2 ambientes com varanda, cozinha pla-
nejada, área de serviço, 1 vaga de garagem, Lazer completo. R$ 
265.000,00.

AP04534 - Edifício Carolina - AU. 70 m² - 2 dormitórios, sala, cozi-
nha com armários, lavanderia com armários, WC social e garagem 
para 1 auto coberta. R$ 1.200,00 incluso condomínio e IPTU.

CA08367 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE - INDAIATUBA - 
AT.150m² AC. 110m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada, balcão americano, lavanderia, 
churrasqueira em alvenaria, quintal, garagem para 02 autos, prepara-
do para aquecimento solar e ar condicionado. ACABAMENTO ALTO 
PADRÃO. Área de lazer com salão de festa, piscina adulto e infantil, 
playground, academia, portaria 24 horas. VENDA R$ 480.000,00.

CA08368 - PARQUE BOA ESPERANÇA - casa ampla próxi-
ma à padaria, escola e praça com 3 dormitórios (1 suíte com 
armários), cozinha planejada, sala, WC social, lavanderia e nos 
fundos edícula com banheiro, churrasqueira e garagem para 3 
autos sendo 2 cobertos. R$ 2.350,00 + IPTU.
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

 ref. site 525602 - Parque das Nações – 3 dormt / 1 suite / sal 
/ coz / wc / lavand / gar R$1.600,00 / R$370.00,00  ref. site 624602 - Jardim Paulistano – 1 dormt/ sala/ coz/ 

lavand/ wc / gar / quintal R$900,00 

 ref. site 689402 – Jardim Morada do Sol – 1 wc / recuo para 
2 veículos R$1.200,00 + IPTU

 ref. site 293402 - Portal das Cerejeiras -  2 dormt/ sala / coz / 
wc / lavan / gar R$900,00 + COND + IPTU

ef. site 442502 - Jardim do Valle – 3 dormt / 1 suite/ sala / coz 
/ wc / lavand / churrasq / quintal / 2 gar R$380.000,00

 ref. site 163661 – Jd Esplanada - 3 suites / sala 2 amb. / 
mezanino / lavabo / coz.planej. / wc / wc ext. / as / despensa / 
area gourmet / gar.2+2 vagas. R$ 790.000,00

 ref. site 432602 - Pátio Andaluz - 3 dormt/ 1 suíte/ sala 2 
amb/ coz/ wc / lavand / garagem R$2.250,00 + COND +IPTU.

ref. site 707621 – Jd. Morada do Sol - 2 dorm. / sala / coz. / 
wc / as / gar.2 vagas. R$ 1.350,00 + IPTU

 ref. site 250502 - Vila das Palmeiras - 2 dormt/ wc /cozinha 
planej/ sala estar e jantar/ lavand/ quintal/ 2 gar R$286.000,00 
+ COND + IPTU

ref. site 039302 - Vila Almeida - 3 dormt sendo suíte/ sala/ 
coz armários/ lavand / churrasq/ 2 garagem R$420.000,00

ref. site 841502 - Residencial San Pietro – 2 dormt/ sala / coz 
/ wc / lavand /  gar R$255.000,00

 ref. site 481502 - Jardim Santa Cruz - Área do Terreno - 
4.521,00m² R$ 9.042.000,00 / R$ 5.000,00 //mês
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos EletricistaDentistaDecoração

MecânicaJóiasFarmácias
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Serviço Autorizado

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Reparos e reformasPlacas p/ túmulos Pousadas Psicóloga
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AUXILIAR COMERCIAL – Para 
trabalhar em empresa do Ramo de 
Instrumentação. Técnico em Me-
cânica, Mecatrônica ou Automação 
Industrial. Residir em Indaiatuba. 
Experiência na área administrativa 
e comercial.

ASSISTENTE FISCAL / FINAN-
CEIRO – Superior completo. Co-
nhecimentos em SPEED Fiscal e 
fechamento contábil.

INSTALADOR ESQUADRIA – Expe-
riência em montagem e instalação de 
esquadrias de alumínio. Residir em 
Indaiatuba.

INSPETOR OPERACIONAL – Ensi-
no médio completo. Conhecimentos 
em Informática. CNH B. Residir 
em Indaiatuba. Disponibilidade de 
horário.

MANDRILHADOR – Experiência na 
função.

MONTADOR SOLDADOR - Expe-
riência em montagem de conjuntos 
mecânicos, hidráulicos e pneumáti-
cos. Conhecimentos em metrologia, 
leitura e interpretação de desenhos 
técnicos mecânicos, em bombas e 
válvulas, e atuador elétrico. Residir 
em Indaiatuba ou Salto.

OPERADOR (A) MÁQUINAS – Com 
experiencia em operar máquina 
envasadora ou ensacadora. Ensino 
médio completo.  em Indaiatuba. 

OPERADOR DE CORTE E DOBRA 
– Experiência em máquina de corte 
e dobra de chapa. Noções em Solda 
TIG. Residir em Indaiatuba.

PROGRAMADOR DE CENTRO DE 
USINAGEM – Experiência nos pro-
gramas Fanuc e Mitsubishi. Cálculos 
trigonométricos. Desenho Técnico. 
Autocad. Metrologia e Software 
Master Cam. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

SOLDADOR – Experiência em Sol-
da TIG, MIG e Eletrodo. Residir em 
Indaiatuba.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – 
Técnico em Mecânica, Mecatrônica 
ou áreas afins. Experiência em ma-
nutenção mecânica e elétrica. Residir 
em Indaiatuba ou região.

TORNEIRO FERRAMENTEIRO – 
Experiencia em Torno convencional. 
Leitura e interpretação de desenho 
mecânico. Usinagem e recuperação 
de peças de alta pressão. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

RUA: XV DE NOVEMBRO, 1084 – CENTRO - 
ENVIE SEU CURRÍCULO PELO 

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

WWW.JOBLINERH.COM.BR
FONE: (19) 3834-8862 / 3835-5215

Rua Jacob Lyra, 344 - Fone: 38943369 
maisemprego.mte.gov.br

Horário de atendimentos de 
Segunda a Sexta-feira das 07h00 as 15h45. 

Documentos: RG, CPF, PIS e 
Carteira de trabalho original.

Vagas on-line, sujeitas a alterações a qualquer momen-
to. Para saber a empresa e dados da vaga comparecer 

ao Pat com todos os documentos.

Agente de reservas - 1 vaga
Ajudante de serralheiro (a) - 1 vaga

Almoxarife - 4 vagas
Analista contábil - 1 vaga

Analista de controle 
de qualidade - 1 vaga

Analista de sistemas (informática)( 
PCD) - 1 vaga

Anotador (a) de processo 
de produção - 1 vaga

Auxiliar administrativo (a) - 1 vaga
Auxiliar de cozinha- 2 vagas

Auxiliar de enfermagem - 2 vagas
Auxiliar de galvanização - 1 vaga

Auxiliar de manutenção 
predial - 1 vaga

Bibliotecário (a) (PCD) - 1 vaga
Caldeireiro (a) montador - 1 vaga

Chefe de serviço de limpeza - 1 vaga
Consultor (a) - 1 vaga

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

de restaurante - 2 vagas
Costureira em geral - 1 vaga

Eletricista de manutenção 
em geral - 1 vaga
Empacotador (a) , 

a mão (PCD) - 1 vaga
Empregado (a) doméstico 

nos serviços gerais - 1 vaga
Empregado (a) doméstico 

nos serviços gerais - 1 vaga
Enfermeiro (a) - 2 vagas

Farmacêutico (a) em pesquisa e de-
senvolvimento de 

fármacos ( PCD) - 1 vaga
Fisioterapeuta geral - 2 vagas

Fonoaudiólogo (a) geral - 2 vagas
Instalador (a) de sistemas eletroeletrô-

nicos de segurança - 1 vaga
Mecânico (a) de ar-condicionado e 

refrigeração - 1 vaga
Motorista de caminhão - 1 vaga

Nutricionista - 1 vaga
Oficial de serviços gerais na manuten-

ção de edificações - 1 vaga
Pedreiro (a) - 1 vaga
Porteiro (a) - 2 vagas

Promotor (a) de vendas - 1 vaga
Recepcionista atendente - 1 vaga

Serralheiro (a) - 1 vaga
Subgerente de restaurante - 1 vaga

Técnico (a) de enfermagem - 2 vagas
Torneiro (a) cnc - 1 vaga
Vendedor (a) - 3 vagas

Vendedor (a) (PCD) - 1 vaga
Vigilante/vigia - 2 vagas

EMPREGOS
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Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 (19) 
3875-2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO), BANHEIRO, 
GARAGEM P/01 CAR-
RO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – 
Financiamento pela 
caixa ecônomica do 
terreno e da constru-
ção – consulte-nos 
F.: (19) 98254 7703  / 
(19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms 
no Jd. dos Imperios 
R$380 MIL  - (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do 
sol R$290 MIL - (19) 
98136-7331 
Casa  com 3 dorms 
( 1st) no Pq. Indaia – 
R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms 
na Vl Maria Helena 
com  At : 2700m²,para 
construtores é possí-
vel, desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 
de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.

 OPORTUNIDADE! 
J D . L A G U N A  E M 
SALTO-SP. Casa de 
02 dormitórios, sendo 
um suíte, sala/cozi-
nha americana, wc, 
garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em 
lote de180m2 + uma 
chácara de 100m2 (SÓ 
TERRENO) no bairro 
pedregulho em Indaia-
tuba-SP. troca-se por 
casa em Indaiatuba de 
menor ou igual valor. 
Base: R$310.000, 00. 
Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
O P O R T U N I D A D E 
ÚNICA! !  JARDIM 
MORADA DO SOL. 
Rua:77, próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210.000,00  em 
oferta somente para 
o mês de fevereiro por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suíte, gara-
gem, bom acabamen-
to em lote de 125m2. 
Aceita:  R$110.000,00 
de entrada + 90 x 
R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!
JD.COLIBRIS - 02 
dormitórios (01 suí-
te) sala- cozinha –wc 
social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. 
Oportunidade úni -
ca! Em oferta para o 
mês de fevereiro de: 
R$300.000,00 por ape-
nas: R$265.000,00, 
ou terreno no negócio. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
JARDIM ADRIANA 
- Excelente casa em 
dois pavimentos, sen-
do no pav superior: 02 
dormitórios (01 suíte) 
wc social, sacada com 
porta balcão com vista 
para o Parque Ecoló-
gico e no pav inferior: 
sala 02 ambientes –
lavabo, wc social, la-
vanderia, edícula   e 
grande espaço de ter-
reno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletrôni-
co. De R$350.000,00 
em oferta durante o 
mês de fevereiro por 
R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no 
negócio.
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) 
wc social, sala, cozi-
nha, garagem com por-
tão eletronico,110m² 
de área construída, 
em lote de 133m² do-
cumentos em ordem 
para financiamento. 
Apenas R$255.000,00 
aceita terreno e carro. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!

CASA– VILA FUR-
LAN - 03 dorm.  sen-
do 01 suíte, sala de 
estar e jantar, coz. 
planejada, 02 wc, 01 
lavabo, área de servi-
ço, churrasqueira e ga-
ragem 02 vagas. A/T  
180M² A/C  150M² - R$ 
390.000,00 (Aceita 
Financiamento). F.: 
(19) 3935-
CASA – JD ESPLA-
NADA - 03 dorm. sen-
do 01 suíte, 01 WC, 03 
sacadas, sala de estar, 
jantar e sala de tv, coz. 
planejada, dorm. de 
empregada com WC, 
área gourmet, espaço 
p/ piscina com enca-
namento preparado, 
aquecimento solar em 
todos os cômodos e 
garagem coberta 02 
vagas. A/T  360,00 
M²e A/C  270,00 M² - 
R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitó-
rios, sendo 1 suíte 
com planejados, Sala, 
Cozinha com Plane-
jados, 1 WC, área de 
serviço, Garagem  4 
vagas sendo 2 cober-
tas. A/C 190,00M² e 
A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de ser-
viço e garagem 02 
vagas A/C 125,00M² 
E A/T 125,00M² - 
R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Vendo casa Cond. 
Jd. Park Real – Casa 
nova em fase de aca-
bamento: 3 dormitórios 
(1 suíte), cozinha ame-
ricana planejada, es-
paço gourmet, lavabo 
e banheiro social, sala, 
lavanderia, garagem 
coberta para 2 carros, 
lazer e portaria 24h. 
R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo casa - Sobra-
do Jd. Moacyr Arruda 
– 2 dormitórios com 
armários, 1 suíte, ar 
condicionado, sala de 
estar 2 ambientes, la-
vabo, banheiro social, 
cozinha com armários, 
banheiro social, área 
de serviço, churras-
queira com pia, aque-
cimento solar, portão 
eletrônico, cerca elé-
trica e garagem para 
4 carros sendo 2 co-
bertas. R$560.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 

lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, am-
plo quintal, garagem 
para 3 carros e área 
de lazer. R$3.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$650.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vila Suíça - Sobrado 
com uma suíte, plane-
jados, wc social, sapa 
para dois ambientes, 
lavabo, cozinha pla-
nejada, despensa, 
wc, área gourmet e 
serviço. Garagem co-
berta para dois autos, 
com churrasqueira 
e forno de pizza.  A/
T300m A/C 180m. R$ 
720.000,00. F.: (19) 
99115-8368
Jardim Belo Horizon-
te - 02 dormitórios, c/ 
suíte, 02 vagas. Casa 
Nova R$ 265.000,00. 
F.: (19) 4105-7479
Jardim Eldorado - 03 
dormitórios c/ suíte, 
sala, cozinha e lavan-
deria, 02 vagas cober-
tas R$ 350.000,00. F.: 
(19) 4105-7479
Nova Veneza - 02 dor-
mitórios, sala, coz e 
wc social 02 vagas R$ 
230.000,00 F.: (19) 
99721-0395
Oportunidade! Ven-
de-se 2 casas em 
m e s m o  t e r r e n o 
Vila Costa e Silva 
- com A.T. 222m² e 
A.C. 165m². Valor R$ 
390.000,00. F.:(19) 
99714-4113 /  (19) 
3875-4550
Aquecimento solar ins-
talado e pontos para 
ar condicionado nos 
quartos e salas. Con-
domínio com portaria 
24h, piscina, salão de 
festas, churrasqueira 
e quadra (R$ 214,66). 
Aceito financiamento e 
apartamento ou terre-
no como parte do paga-
mento. R$ 730.000,00. 
F. 19-992170168 ou 
19-992357764.
Vendo casa no Par-
que dos Indaias – 8 
cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas 
casas em mesmo ter-
reno até R$200.000,00 
ou financiamento. F.: 
(19) 99482-6697 / (19) 
3875-3201 João. Ten-
do interesse ver fotos 
na OLX.
S O B R A D O  C O N -
DOMÍNIO BRÉSCIA 
- Três suítes com sa-
cadas, salas de jantar, 
estar, lavabo, espaço 
gourmet, cozinha pla-
nejada e lavanderia. 
Acabamento de luxo, 
200 m² de área cons-
truída. Aquecimento 
solar instalado e pon-
tos para ar condicio-
nado nos quartos e sa-

las. Condomínio com 
portaria 24h, piscina, 
salão de festas, chur-
rasqueira e quadra 
(R$ 214,66). Aceito 
financiamento e apar-
tamento ou terreno 
como parte do paga-
mento. R$730.000,00. 
F. 19-992170168 ou 
19-992357764.
Vende-se casa Jar-
dim Primavera - sen-
do 2 dormitórios, 1 
suí te,  garagem p/ 
02 carros e mais de-
pendências F.: (19) 
99375-2113
Vendo/Troco por 
casa em Indaiatuba 
- Casa com 150m², Ar 
condicionado e ven-
tiladores, sala, cozi-
nha, WC social com 
area de lazer. Valor: 
R$320.000,00 gara-
gem para 02 carros F.: 
(19) 3458-1172
CA01472 - JD. RE-
SIDENCIAL VENE-
ZA - Ótima casa com 
2dorm sendo uma 
su í te ,  WC.soc ia l , 
c o z . a m e r i c a n a , 
lav. Churrasqueira, 
a c a b a m e n t o  e m 
porcelanato, 2vagas 
de garagem va lor 
R$260.000,00 Tratar 
– (19) 97405-1651 
(WhatsApp) – CRECI 
-74.914
CA01448 – JD. PAU 
PRETO – Excelen-
te casa T.250m - ar. 
220m, 3dorm.s/uma 
suíte, sala estar, jan-
tar, lavabo, coz.am, 
WC. Social, lav, 3va-
gas de garagem, valor 
R$490.000,00. Tra-
tar. (19) 97405-1651 
(WhatsApp) – CRECI 
74914
CA01437 – JARDIM 
OLINDA – Excelen-
te sobrado próximo 
avenida conceição, 
3dorm s/uma suíte, 
wc. social, sala de 
estar, jantar, lavabo, 
coz. Planej. Fogão 
coktop e coifa, lavan-
deria, sacada com 
churrasqueira, 2va-
gas de garagem, por-
tão eletrônico - Valor 
R$480.000,00 – Tra-
tar. (19) 97405-1651 
(WhatsApp) – CRECI 
74.914

 
CASA -JD. MONTE 
VERDE - 01 dorm., 
sala, coz., WC, lavan-
deria e garagem 01 
vaga. - R$750,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de ser-
viço e garagem 02 
vagas. Ótimo acaba-
mento. - R$1.350,00 
+IPTU. F.: (19) 3935-
1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 03 
dorm., sendo 02 com 
sacada, sala para 02 
ambientes, copa/coz. 
com balcão planejado, 
02 WC, 02 lavanderias 
(sendo 01 no piso su-
perior), churrasqueira 
e garagem 02 vagas 
com portão eletrônico. 
- R$1.400,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413

Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, am-
plo quintal, garagem 
para 3 carros e área 
de lazer. R$3.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$650.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Aluga – se casa Cond. 
Parque dos Guarantãs 
- 3 dormitórios (1 suíte 
c/ armários embutidos), 
sala, lavabo, cozinha, 
lavanderia, churras-
queira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99778-4336

 
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chá-
cara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
Jardim Pedroso - 01 
dormitório, sala, cozi-
nha e lavanderia. Ele-
vador R$ 200.000,00. 
F.: (19) 97423-3079
EDIFÍCIO SOHO - 03 
dorms, c/ suíte, va-
randa gourmet. Área 
de lazer completa. R$ 
380.000,00 F.: (19) 
4105-7479
Vendo Apartamento 
Ed. Torres da Liber-
dade – 3 dormitórios (1 
suíte), WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, 
2 vagas de garagem 
e home box no sub 
solo. Aceita permuta. 
R$500.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vende - se Aparta-
mento Cocais II - 2 
dormitórios, banheiro, 
sala, cozinha, lavande-
ria e 1 vaga de garagem 
coberta. R$200.000,00. 
Fone: (19) 99194-0145
Oportunidade Aparta-
mento Jd. Tropical – 2 
dormitórios sendo 1 suí-
te, sala 2 ambientes, co-
zinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145

 
Vendo ou  A lugo 
a p a r t a m e n t o  n o 
condomínio Bosque 
dos Indaiás - com 2 
dormitórios, sala em 
L, garagem coberta. 
Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250
Aluga-se apartamen-
to Solar dos Giras-
sois - 2 dormitório, 
sala, cozinha, 1 ba-
nheiro, 1 vaga para 
carro. Valor: R$ 800,00 
F.: (19) 99714-4113 / 
(19) 3875-4550
Alugo Apto. Aclima-
ção em São Paulo - 4 
dormitórios, móveis 
planejados em todos 
os comôdos, 2 vagas 
na garagem, 160m². 
Valor R$3.500,00 + 
IPTU e condomínio. 
Tratar com F.: (11) 
99608-1500 João.

 
Sitio Estrada Mato 
Dentro  - Valor: R$ 
2.500. 000,00 F.: (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada, pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de, diversas árvores 
frutíferas, playground 
, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor 
valor. Estuda entra-
da + parcelamento. 
F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
CHÁCARA – LAGOS 
DE SHANADU -03 
dorm., sala de estar, 
sala de jantar, co-
zinha, wc, área de 
serviço e garagem 
02 vagas.  Grama-
da e possui  pisci-
na. A/C 258.78M² e 
A/T 5.280M² -  R$ 
790.000,00. F.: (19) 
3935-1413

Chácara Recanto 
das Flores - linda com 
planta aprovada para 
casa com piscina. Po-
mar e área gourmet, 
com churrasqueira, 2 
wcs, cozinha, dispen-
sa, lago com peixes. 
A/T500m A/C 200m. 
R$ 720.000,00. F.:(19) 
99115-5868

 
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO (ÚNICO LOTE 
N A  R U A )  1 5 0 M 2 
– R$1060,00P/ M2 - 
ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 
3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSIMO 
– R$1.100,00 P/ M2 - 
F.:(19) 99762-7997 /  
(19) 3935-3294
J a r d i m  B r é s c i a 
- Oportunidade úni-
ca, TERRENO com 
200m2, plano, na qua-
dra H, com escritura e 
registro, R$165.000,00. 
Estuda -se proposta. 
F.: (19) 3834-6222 / 
(19) 98394-0038. 
Terreno no Distri-
to Industrial Vitória 
Martini. Rua: Mafalda 
Barnabé Soliani com 
Alberto Magnusson lote 
de esquina podendo 
construir 5 galpões, 
área 1322,72m² lote 
21 quadra F. Valor: 
R$600.000,00 parce-
lo em 6 vezes F.:(19) 
97420-5895
Vendo terreno Cond. 
Jd. Residencial Ve-
neza - 250m². Con-
domínio com piscina 
adulto e infantil, salão 
de festas, play ground e 
campo. R$180.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
V e n d e - s e  T e r r e -
no Cond. Jd. dos 
Impérios – 225m². 
R$150.000,00. Fone: 
(19) 99194-0145
Quintas de Terraco-
ta - 1250 metros R$ 
230.000,00. ACEITA 
PERMUTA f. :  (19) 
9723-3079
Jardim Nova Vene-
za - 150 metros. Óti-
ma localização R$ 
135.000,00. F.: (19) 
97423-3079
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Portal de Itaici- 358 
metros R$ 280.000,00 
ACEITA PERMUTA 
F.: (19) 97423-3079
V e n d e - s e  T e r r e -
n o  C o n d .  S a n t a 
Clara - 450m² por 
R$390.000,00.  F. : 
(19) 99173-7509
TE00293 – Excelente 
terreno plano com 
339m2 na cidade de 
Santa Rita do Passa 
Quatro – SP. Valor 
R$75.000,00 – Aceita 
carro como parte pg. 
Tratar. (19) 97405-
1651 (WhatsApp) – 
CRECI 74.914

 
Vende-se padaria no 
centro F.: (19) 3835-
4071
Vende-se Ponto – 
Jd. Regina - Salão 
odontológico - 40m² 
mobiliado, 2 banhei-
ros e garagem para 2 
carros. R$25.000,00. 
Fone: (19) 99778-
4336
SALÃO COMERCIAL 
–REC. CAMPESTRE 
JÓIA - 250m² cons-
truídos. Cozinha, me-
zanino, lavanderia, 02 
WC’s sendo 01 adap-
tado p/ cadeirante. - 
R$4.000,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na margi-
nal do Parque eco-
lógico! São 500m² 
construídos, possui 
mezanino, escri tó-
r io  e banheiros.  - 
R$4.300,00+IPTU. 
F.: (19) 3935-1413

AZ0001 – Locação 
de salão comercial no 
centro c/42m2 valor 
R$800,00 +IPTU Tra-
tar (19) 97405-1651 
(WhatsApp) – CRECI 
-74.914

 
Vendo TV PHILCO 
32” Led Slim. Valor 
R$800,00 á vista. Tra-
tar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500
Vendo  esc r i van i -
nha nova sem uso 
R$150,00. F.: (19) 
3875 -4737  /  ( 19 ) 
99380-5379
Vendo Rack novo 2,0 
metro R$150,00.F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo  Mesa de 8 
lugares 2 metros de 
comprimento por 1 
de largura. F.: (19) 
99292-6972
Vendo Guarda rou-
pa em Bom estado 
cor: Marfim 4 gave-
tas e 4 portas  Va-
lor: R$190,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo Prensa Cami-
seta/caneca - Pren-
sa plana 30x42 para 
subl imação de ca-
misetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, 
mais Prensa para Ca-
necas. R$ 900. F.: 
(19)98125-2939
Vendo berço - ber-
ço americano com 
colchão, jogo de len-
çol, mosquiteiro. R$ 
200.F.: (19)98125-
2939

V e n d o  3 0  P e n a s 
d e  p a v ã o  v e r d e 
R$200,00 F. :  (19) 
98174-5270
Vendo Maquina de 
costura Singer zig 
zag aceito cartão 
R$300,00 F.:  (19) 
98174+E83-5270
Vende-se Dvds ra-
ros, seriados, dese-
nhos, entre outros 
Fone :  (19 )99193-
2917 WhatasApp
Vende-se Bacia de 
banheiro branca para 
por caixa R$20,00 
Fone :  (19 )99193-
2917 WhatasApp
Vende-se uma ca-
mera Teck-Pick nova 
sem uso na caixa, 
grava, filma, e ser-
ve como web-cam 
R $ 3 0 0 , 0 0   F o n e : 
( 1 9 ) 9 9 1 9 3 - 2 9 1 7 
WhatasApp
V e n d o  P o r t ã o  p / 
garagem 1,80 X 3,0 
metros F.: (19) 3935-
1633
Vendo Porta de vidro 
1,60 metros F.: (19) 
3935-1633
Vendo TV 14 pole-
gadas semi nova F.: 
(19) 3935-1633
Vendo Teclado Cas-
s io novo na caixa 
F.:(19) 3935-1633
Vendo 10 metros de 
corrimao de aluminio 
p/ escada F.:  (19) 
3935-1633
Vendo 2 porta p/ba-
nheiro F.: (19) 3935-
1633

1.LINDOMAR FIDELIS com 
40 anos, Solteiro (a), Sendo 
Filho (a) de PAULO FIDELIS 
e MARIA FRANCISCA DA 
CRUZ. Não deixou Filho (s). 
Falecido (a) em: 08/06/2019, 
e Sepultado CEMITÉRIO 
MUN. DE ELIAS FAUSTO-SP 
aos 09/06/2019.

2. DEOLINDO SEGANTIM 
com 92 anos, Viúvo (a) de 
JOANA JOSÉ SEGANTIM, 
Sendo Filho (a) de MARIA 
PIOVANI e PRIMO SEGAN-
TIM. Deixa Filho (s): DORA-
CI, DALTAIR, DARLI, DEO-
LINDO, DEMILDE, DANIEL, 
DÚLIO e DORIVAL (FAL). Fa-
lecido em: 09/06/2019, e Se-
pultado no CEMITÉRIO MUN 
DE NOVO HORIZONTE-SP 
aos 10/06/2019.

3.ADALIA RODRIGUES 
ALVES com 90 anos, Viú-
vo(a) de JESUINO ALVES, 
Sendo Filho (a) de FRAN-
CISCO GALDINO DA SILVA 
e AMAZILIA RODRIGUES 

NOTAS DE FALECIMENTO
GONÇALVES. Deixa Filho (s): 
GABRIEL , DORIVA, ADE-
NILDO e EDNA. Falecido (a) 
em: 10/06/2019, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN DA 
SAUDADE EM SALTO-SP aos 
11/06/2019.

4.LUIZ JOSE DA SILVA com 
53 anos , Casado (a) com NEU-
SA XAVIER DA SILVA sendo 
filho(a) de JOSE ALEXANDRE  
DA SILVA e MARIA ALTILHA 
DA CONCEIÇÃO.deixa filho(s): 
LUIS FILIPE 28, CAROLINA 25, 
Falecido em: 25/06/2019, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 26/06/2019. 

5.LINDINALVA MOISES RIBEI-
RO com 54 anos , Era Divorcia-
do(a) de GILBERTO MALAQUIAS 
DE MENESES sendo filho(a) 
de SINVAL FELIX RIBEIRO e 
OLINDA MOISES RIBEIRO.dei-
xa filho(s): GISELE 36, DAIANE 
35, ANDERSON 33, EDERSON 
27, Falecido em: 25/06/2019, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 26/06/2019. 

6.MARIA JOSE MALAQUIAS 
DE MORAES com 73 anos , 
Era Viúvo(a) de REINALDO 
DE MORAES sendo filho(a) 
de JOSE MALAQUIAS FI-
LHO e MARTINHA BATISTA 
FERREIRA MALAQUIAS.
deixa filho(s): VALDIR, VAL-
DEMIR, ROSANA, MARIA, 
VALDECIR( MAIORES),RO-
SANGELA (FAL). Falecido em: 
26/06/2019, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
27/06/2019. 

7.JOSE BARRIAS com 85 
anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de THOMAZ BAR-
RIAS e CARMELLA PAM-
PULIN.deixa filho(s): MARIA 
JOSE( MAIOR), Falecido em: 
26/06/2019, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 27/06/2019. 

8.JOSEFA ARAUJO DOS 
SANTOS com 72 anos , Era 
Divorciado(a) de RAIMUNDO 
DE JESUS GONÇALO sendo 
filho(a) de MISAEL ARAU-

JO DOS SANTOS e JOANA 
MARTINS DE SANTANA.deixa 
filho(s): KARINA , JOSE RAI-
MUNDO, ANDREIA, CARLOS, 
MARIA JOSE , JOSÉ , RE-
GINALDO( MAIORES), LUIZ 
(FAL), MARIA ELUISA (FAL), 
Falecido em: 26/06/2019, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 27/06/2019. 

9.CATARINA NAIR SIGRIST 
DE CAMPOS com 75 anos , 
Era Viúvo(a) de ELPIDIO FER-
NANDES DE CAMPOS sendo 
filho(a) de ADELINO SIGRIST 
e REGINA MARIA SIGRIST.
deixa filho(s): ELPIDIO , ELAI-
NE , SANDRA  (  MAIORES 
), Falecido em: 27/06/2019, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/06/2019. 

10.HELIO PIRES DE MESQUI-
TA JUNIOR com 69 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
HELIO PIRES DE MESQUITA 
e ARACY RICO DE MESQUI-
TA. Falecido em: 27/06/2019, 
e sepultado(a) no JARDIM 

MEMORIAL aos 28/06/2019. 
11.ANTONIA GERALDO RE-
GAL com 96 anos , Era Viú-
vo(a) de WALDEMAR REGAL 
sendo filho(a) de JOAQUIM 
GERALDO e MARIA DAVAN-
ÇA.deixa filho(s): NEUSA 
(FAL) ,LUIZ (FAL), Falecido 
em: 28/06/2019, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 29/06/2019. 

12.PAULA VANESSA GOMES 
DE FREITAS com 33 anos , 
Era Divorciado(a), sendo fi-
lho(a) de ALMIRO JOSE DE 
FREITAS e DIVA GOMES 
DE FREITAS.deixa filho(s): 
THAUANY 12, Falecido em: 
28/06/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
29/06/2019. 

13.HEDIO AMBRUST com 81 
anos , Era Viúvo(a) de ENIDES 
ALBRECHT AMBRUST sendo 
filho(a) de CARLOS  JOÃO 
LUIZ AMBRUST e MARIA 
CHISTINA AMBRUST.deixa 
filho(s): EDSON 59 CARLOS 

57 HEDIO JUNIOR 50, Fa-
lecido em: 29/06/2019, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 29/06/2019. 

14.JOSE CARLOS ZERBINI 
com 71 anos , Casado (a) com 
CELIA GRANADO ZERBINI 
sendo filho(a) de ANTONIO 
ZERBINI e ANA STEFANELLI 
ZERBINI.deixa filho(s): ANITA 
43, JULIANO 40, Falecido em: 
29/06/2019, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
30/06/2019. 

15.MARIA JANYRA BECKE-
DORFF BOLDRINI com 96 
anos , Era Viúvo(a) de ALFIO 
BOLDRINI sendo filho(a) de 
CARLOS HENRIQUE ANTO-
NIO BECKEDORFF e ANTO-
NIETTA BECKEDORFF.deixa 
filho(s): JOSE (MAIOR), EDE-
VALD ( FAL ), Falecido em: 
29/06/2019, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 30/06/2019. 

16.SANTA FERREIRA GUI-
MARÃES com 78 anos , Era 

Viúvo(a) de GERALDO FER-
REIRA GUIMARÃES sendo 
filho(a) de APPARECIDO DE 
PAULA FERREIRA e ANNA 
DOS SANTOS FERREIRA.
deixa filho(s): SILVIA, LUZIA, 
NEIDE, VALERIA, ANA (TO-
DOS MAIORES), ONIVALDO 
( FAL ), ANDREIA ( FAL ), 
Falecido em: 29/06/2019, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 30/06/2019. 

17.EDMONDO PANZOLDO 
com 95 anos , Era Viúvo(a) 
de MARIA CLARA FERRAZ 
PANZOLDO sendo filho(a) de 
CELESTINO PANZOLDO e 
IZABEL PANZOLDO.deixa fi-
lho(s): CELIA 70, ENEIDA 66, 
RICARDO 53, THELMA ( FAL 
), Falecido em: 29/06/2019, e 
sepultado(a) no CEM DO RE-
DENTOR SP aos 30/06/2019. 

18.MARIA APARECIDA DA 
SILVA com 51 anos , Era 
Divorciado(a) de ANTONIO 
VENANCIO ROVESTA sendo 
filho(a) de MANOEL VICENTE 

DA SILVA e MARIA JOSE DE 
LIMA.deixa filho(s): RAFAEL 
32, RAUL 29, CAMILE 13, 
Falecido em: 29/06/2019, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 30/06/2019. 
19.SUELI APARECIDA DE 
OLIVEIRA com 66 anos , 
Casado (a) com MAURO 
MARTINEZ sendo filho(a) 
de ORLANDO DE OLIVEIRA 
e GUIOMAR CLEMENTINA 
CHIUSOLLII DE OLIVEIRA.
deixa filho(s): PATRICIA 29, 
PRISCILA 26, Falecido em: 
30/06/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
30/06/2019. 

20.MAURICIO DOS SAN-
TOS com 64 anos , Casado 
(a) com IZABEL DA CON-
CEIÇÃO DOS SANTOS sen-
do filho(a) de MANOEL DOS 
SANTOS e MARIA ROSA-
RIA.deixa filho(s): NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
01/07/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
02/07/2019

 
Vende-se Idea - 1.8 
Adventure Ano: 2015 
Cor :  B ranco  Km: 
37.700 Único dono. Fa-
lar com Zeca Cel: (19) 
99889-8368 WhatsApp
Vende-se S10 - C.D. 
2013 por R$58.000,00 
F.: (19) 99173-7509
Vendo Fusca - Ano: 
95 modelo:95 F.: (19) 
9891-8994

 
Ofereço-me como 
consertos de maquina 
de costura industrial 
(Máquina reta duas 
agulhas, travete, ga-
loneira e interlock) F.: 
(19) 99212-1731 
Ofereço-me para ins-
talação, manutenção, 
revisão preventida e 
corretiva de alarmes, 
cameras cftv, cerca 
eletrica, porteiro e 
video porteiro entre 
outros. Preços promo-
cionais Indaiatuba e 
região. Faça um or-
çamento sem com-
promisso  Fone: (19) 
99193-2917 WhatsApp
Ofereço-me  como 
pedreiro encanador, 
reformas em gerais e 
pequenos reparos na 
construção civil.Tra-
tar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para 
prestar serviços de 
pedreiro, encanador, 
jardineiro e eletricista. 
Falar com Odair F.: 
(19) 99776-6841
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