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Com investimento do Fundo de Habitação, área receberá projetos habitacionais 

ADEUS

TRADICIONAL

Vai que Cola - O Começo
CINEMA

DIVULGAÇÃO

A Prefeitura de Indaia-
tuba adquiriu recentemen-
te uma área de 265.393,13 
m² no bairro Buru para a 
implantação de projetos 
habitacionais no muni-
cípio. Foram investidos 
R$ 33 milhões para a 
aquisição do terreno com 
recursos do Fundo Mu-
nicipal de Habitação, ou 
seja, sem comprometer 
o orçamento do municí-
pio. O lote corresponde 
a uma área equivalente a 
41 campos de futebol. A 
aquisição do terreno foi P. A3

P. A4

aprovada pelo Conselho 
Municipal de Habitação 
e do total da área, 6% (o 
equivalente a 16.000 m²) 
serão destinados ao uso 
institucional, para que 
possam ser implemen-
tadas áreas de lazer e/ou 
prédios públicos, como 
escola ou posto de saúde, 
por exemplo. A Secretaria 
Municipal de Relações 
Institucionais e Comu-
nicação afirmou que a 
Prefeitura está trabalhan-
do na elaboração de um 
projeto habitacional.

Muito antes de socializarem na pensão da Dona Jô 
(Catarina Abdala), Jéssica (Samantha Schmütz), 
Ferdinando (Marcus Majella), Máicol (Emiliano 
D’Ávila) sequer se conheciam. Mas Terezinha 
(Cacau Protásio) decide organizar uma feijoada no 
Morro do Cerol e todos se encontram pela primeira 
vez, de maneira inusitada. O filme estreia no Topázio 
Cinemas junto com Divaldo - O Mensageiro da Paz. 
Confira a programação em www.maisexpressao.com.br

A 20ª edição da Feira da Bondade, promovida pela Apae Indaiatuba, acontece entre os dias 19 a 29 
deste mês, no Pavilhão da Viber. Com atrações como feira de variedades, encontro de carros e motos 
e apresentações culturais, a organização espera receber cerca de 10 mil pessoas. A entrada solidária 
custa R$ 2 e será totalmente revertida à entidade. Confira a programação completa. 

ARQUIVO/ELIANDRO FIGUEIRA

Um dos fundadores da Fundação Pró-Memória de 
Indaiatuba morreu na tarde da última quarta-feira (11). 
A Prefeitura decretou luto oficial de três dias.

JAPAN FESTIVAL
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Indaiatuba 
Matsuri traz 
o melhor 
da cultura e 
gastronomia
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Editorial
Vida e morte em debate

Artigos

Um importante encontro realizado recentemente en-
tre autoridades locais e de entidades ligadas as trânsito, 
serviu para debater a redução da velocidade no perímetro 
urbano da Rodovia SP-75, em seu trecho que passa por 
Indaiatuba. Dos atuais 110 quilômetros por hora que são 
permitidos, estas entidades defendem a redução para 80 
quilômetros por hora. Mudança que, consequentemente, 
aumenta as chances de sobrevivência em um acidente. 

No entanto, ao que tudo indica, nada irá mudar. Por 
enquanto. Entre a discussão de alternativas e barreiras 
criadas pela burocracia, nenhuma decisão efetiva foi to-
mada pelas partes que, efetivamente, deveriam trabalhar 
tal mudança. Enquanto isso, com uma frequência que 
não gostaríamos de contatar, surgem novas vítimas. 

O que se espera de decisões importantes como esta é 
que a sociedade seja convidada a sugerir, criticar e opinar. 
Que possamos, ao menos, dar as nossas impressões como 
usuários de um serviço que, apesar de comandado pela 
iniciativa privada, envolve a aplicação dos mais diversos 
impostos que somos obrigados a suportar para manter a 
máquina do Município, Estado e Federação funcionando. 

E se, por alguma razão até então desconhecida, a solu-
ção oferecida não se revelar eficaz, que todas as partes vol-
tem à mesa para uma nova rodada de debates. O caminho 
até lá por ser trabalhoso, mas é necessário discutir alternati-
vas. O que é inadmissível, do ponto de vista do Estado De-
mocrático, é que decisões que interfiram na vida do coletivo 
sejam tomadas, única e exclusivamente, por um punhado 
de autoridades, sem o conhecimento da grande maioria.  

Em nossas próximas edições, este Mais Expressão 
trará mais detalhes e ouvirá todos os lados deste deba-
te para auxiliar na construção de uma decisão coletiva. 
Algo que deveria ter sido feito lá no início de tudo. 

Mercado reduz estimativa de 
inflação pela quinta vez seguida

USP: Biblioteca Brasiliana abre 
inscrições para programa de residência

O mercado financeiro reduziu a esti-
mativa de inflação para este ano, pela 
quinta vez seguida. Segundo o boletim 
Focus, pesquisa divulgada todas as 
semanas pelo Banco Central (BC), a 
previsão para a inflação, calculada 
pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), caiu 
de 3,59% para 3,54%, este ano. Para 
2020, a estimativa também foi reduzida, 
ao passar de 3,85% para 3,82%. 

Termina no dia 30 de setembro o pra-
zo de inscrição de pesquisadores na 5ª 
edição do Programa de Residência em 

Pesquisa para desenvolvimento de 
projetos relacionados ao acervo e 
ao arquivo da Biblioteca Brasiliana 
Guita e José Mindlin (BBM), da 

Universidade de São Paulo (USP). 
Vale destacar que o órgão está ligado à 

Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Uni-
versitária (PRCEU) da instituição de ensino.
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Vivemos nesta vida esperando que as coisas caiam do céu e deixamos de fazer o que é necessário ou identificar 
o momento certo de quando devemos agir ou fazer. Esperamos cair do céu, mas vivemos com as mãos no bolso sem 
abri-las para o colher as dádivas da vida. Muitos ficam esperando a montanha vir até ele, permanecendo deitado na rede 
da área de conforto. Vejo também pessoas lutando, fazendo cursos e treinamentos à noite e nos finais de semana saindo 
do patamar da acomodação, se dedicando, levantando cedo, trabalhando também nos finais de semana, prorrogando suas 
jornadas de trabalho. Vejo também que quando estas pessoas conseguem sucesso sempre aparece alguém para dizer 
que teve sorte ou o pior, ainda dizendo que estão roubando para ter o que tem. Se eu te fizesse uma pergunta agora de 
como está sua vida em relação há 3 anos o que você poderia me dizer, progrediu ou continua no mesmo patamar? Tem 
um projeto de vida em andamento ou continua com um belo plano de choro culpando a todos que nada tem a ver com 
teu crescimento e desenvolvimento? Certa vez, um homem queria e pediu uma flor e uma borboleta. Mas encontrou um 
cacto e uma lagarta. O homem ficou triste, pois não entendeu por que o seu pedido veio errado. Passado algum tempo, 
o homem foi verificar o pedido que deixou esquecido. Para sua surpresa, do espinhoso e feio cacto havia nascido a 
mais bela das flores. E a horrível lagarta transformara-se em uma belíssima borboleta. O espinho de hoje será a flor 
de amanhã!  Das amarguras da vida quantas você transformou em flores até hoje? Você sabe, eu sei que você sabe. 

Trevisan é da Signa Treinamentos e trabalha há quase 50 anos com desenvolvimento do ser humano. www.signa-
treinamentos.com.br

Muitos amigos e pacientes me perguntam por que encontramos tantos preços diferentes de implantes nas clínicas odontológi-
cas. Se consultarmos 10 dentistas, teremos 10 orçamentos diferentes para o mesmo caso do mesmo paciente. E o resultado que o 
paciente espera é exatamente o mesmo: ele quer dentes bonitos na boca. Só isso!

Mas por trás dos dentes bonitos, existem muitos planejamentos diferentes.
Falando um pouco de implantes, vamos começar pelo mais básico: A marca de implante que o implantodontista usa.
Existem hoje no mercado inúmeras marcas de implantes dentais. 
Vamos fazer uma analogia: Existem diversas marcas de automóveis no mercado, correto? As marcas são iguais? Om certeza 

não. Nem as marcas nem os modelos. Existem carros que custam 30 mil, mas existem outros que custam 500 mil. Até mais que isso!
No mundo dos implantodontistas também existem marcas e modelos diferentes de implantes. E por se tratar de um produto 

que exige conhecimento específico para a sua utilização, o cliente não pode escolher o que bem entende. O dentista precisa fazer 
essa escolha pelo paciente. Aí que está a grande sacada.

Na hora de escolher o profissional, procure um que tenha qualificação e experiência. Pesquise sobre a marca que o dentista utiliza. 
Questione tipos de conexão, técnicas utilizadas. Peça para ver alguns antes e depois. Se o dentista costuma ter uma resolução estética  
de alto nível, normalmente ele fotografa. É como vestir uma criança com uma roupinha de festa, arrumar o cabelo e os sapatinhos e 
não tirar nenhuma foto. É quase impossível! Os dentistas acham lindo fotos de dentes! Normalmente têm algo para mostrar!

Fora a marca e o modelo do implante, existem outros fatores que vão determinar o valor final cobrado pelo procedimento. 
Um exemplo é o uso de biomateriais (enxertos ósseos, membranas e barreiras etc). Os biomateriais são utilizados para re-

construir o rebordo alveolar. Para dar volume, consistência, formato do osso alveolar e da gengiva. Tudo interfere (e muito) no 
resultado estético final. E altera o valor também.

O tipo de conexão utilizada também determina fatores importantes no resultado final. Dependendo da conexão utilizada, há 
menor ou maior perda óssea ao redor dos implantes com o passar do tempo. Essa perda óssea modifica também o tipo de junção 
da gengiva no implante. Uma junção desfavorável pode causar acúmulo de placa, inflamações, mais perda óssea, mau-hálito e até 
mesmo a perda do implante após alguns anos.

Por isso existe tanta variação de preço e orçamento no mercado.
Portanto, se você está escolhendo seu implantologista, não esqueça de verificar os pontos que eu citei acima! 
Se tiver dúvidas, entre em contato com o Belle Santé, e procure nossos especialistas. Teremos prazer em atende-lo e tirar 

suas dúvidas!

Pare de chorar

Implantes Dentais: Por quê os preços são tão diferentes?

Dra. Tânia Higaki
Especialista em Implantes Dentais

Tel (19) 99717-5882 / dra.tania@bellesante.com.br

Segundo o dicionário, o significado de instante entre outras 
coisas é espaço de tempo muito curto.
Onde as coisas acontecem rapidamente e a vida pode passar 
sem nos darmos conta.
Há instantes que passam rápido, outros que parecem durar 
uma eternidade.
A felicidade reside num instante. Aquele, que você não quer 
que acabe nunca mais. E quando acaba, percebe que por um 
instante foi feliz.
Num instante descobre-se que é amor, num instante permite-
-se ser feliz, num instante qualquer você se surpreende com 
a sua força e a capacidade de ser tolerante, benevolente e 
paciente com os outros e a você também.
Somos soma de instantes.
Mas que espécie vens tu a ser?
Sou palhaço e coleciono instantes... Adeus!

Um instante

Hilton Rufino é radialista formado em Comunicação Social, 
palhaço, animador de palco e mágico, interprete do Koringa - bobo 
da corte - que atua desde 1989, se apresentando nos mais diversos 
tipos de festas e eventos; seja particulares, públicos e corporativos. 
Foi apresentador na TV Sol Indaiatuba, Clip FM e Rede Família 
de Televisão. Apresentou-se em rede nacional em alguns progra-
mas de televisão. Entre eles: Rede Record, Programa do Ratinho, 
Programa Silvio Santos, Pânico na Band, entre outros. Atualmente 
apresenta o Programa do Koringa na rádio Jornal FM e co-apre-
sentador do Programa Expressão no Ar

ABANDONO DE EMPREGO
Sr(a) Marina Farias da Silva, CTPS nº 04337 Série nº 356 de 
SP. Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista 
encontrar-se em local não sabido, convidamos a Sra a compa-
recer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou jus-
tificar suas faltas desde o dia 28/08/2019, dentro do prazo de 
48 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido 
automaticamente o contrato de trabalho, nos termos do artigo 
482 da CLT. Indaiatuba, 13/09/2019, Inda Fire Equipamentos 
de Combate a Incendio Ltda, Rua Emilio Lopes Cruz, 420, Jar-
dim Belo Horizonte, Indaiatuba-SP



Com investimento do Fundo de Habitação, área receberá novos projetos habitacionais 

Prefeitura adquire novo terreno no Buru

Feira da Bondade da Apae Indaiatuba chega à 20ª edição

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A3

A Prefeitura de In-
daiatuba adqui-
riu recentemente 

uma área de 265.393,13 
m² no bairro Buru para a 
implantação de projetos 
habitacionais no muni-
cípio. Foram investidos 
R$ 33 milhões para a 
aquisição do terreno com 
recursos do Fundo Mu-
nicipal de Habitação, ou 
seja, sem comprometer 
o orçamento do municí-
pio. O lote corresponde a 
uma área equivalente a 41 
campos de futebol.

O prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) lembra 
que o Fundo de Habi-
tação é constituído por 
recursos destinados por 
empreendedores. “Os 
empresários do setor imo-
biliário, por exemplo, 
depositam no fundo 3% 
do valor de loteamentos 
residenciais lançados na 
cidade. Prédios acima de 
sete pavimentos também 
contribuem. Desta forma 

levantamos o valor su-
ficiente para fazer essa 
aquisição que futuramen-
te vai ajudar muitas pes-
soas a saírem do aluguel”, 
explicou. “A área adquiri-
da permite a implantação 
de diversos programas 
habitacionais de interesse 
social, incluindo parce-
rias com os governos 
Federal, Estadual e com 
a iniciativa privada”.

A aquisição do terreno 
foi aprovada pelo Conse-
lho Municipal de Habita-
ção, cujo presidente é o 
secretário da pasta, Jorge 
Luiz Lepinsk, o Pepo, 
após análise de diferentes 
áreas na cidade. Do total 
da área, 6% (o equivalente 
a 16.000 m²) serão desti-
nados ao uso institucional, 
para que possam ser im-
plementadas áreas de la-
zer e/ou prédios públicos, 
como escola ou posto de 
saúde, por exemplo.

Segundo a Secretaria 
Municipal de Relações 
Institucionais e Comu-
nicação, “com relação 
ao terreno recentemen-

A 20ª edição da Feira 
da Bondade, promovida 
pela Apae (Associação 
de Pais e Amigos dos 
Excepcionais), aconte-
ce entre os dias 19 a 29 
deste mês, no Pavilhão 
da Viber. Com atrações 
como feira de varieda-
des, encontro de carros 
e motos e apresentações 
culturais, a organização 

TRADICIONAL

Área de 265.393,13 m² equivale a 41 campos de futebol: Prefeitura afirma estar trabalhando em novo projeto habitacional

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

espera receber em torno 
de 10 mil pessoas. 

A feira reunirá cerca 
de 70 expositores, dos 
mais diversos segmen-
tos, além de uma ampla 
programação cultural. 
Os bailarinos da Galpão 
1 Academia de Dança e 
do Estúdio em Cena se-
rão destaques no dia 21. 
Além disso, serão reali-

zadas apresentações de 
dança da Apae Indaiatu-
ba, Projeto Vida Feliz, 
Funssol (Fundo Social 
de Solidariedade) de In-
daiatuba e da Secretaria 
Municipal de Cultura. 

A animação musical 
ficará a cargo das ban-
das Overloud, Classic‘N 
Rock e Troia. Números 
circenses com o projeto 

Vidart e desfiles de moda 
infantil e para festas 
também marcam presen-
ça. As crianças terão um 
Espaço Kids diferencia-
do, em uma área de 240 
metros quadrados, com 
personagens, piscina de 
bolinhas e brinquedos 
infláveis. Destaque ain-
da para uma completa 
praça de alimentação.

Os apaixonados por 
veículos poderão confe-
rir o 1º Encontro de Car-
ros e Motos, que acon-
tecerá no dia 22, a partir 
das 10h, no estaciona-
mento do Pavilhão da Vi-
ber. A Feira da Bondade 
começa na quinta-feira, 
19, às 19h. Nos demais 
dias, funcionará das 10h 
às 22h. O estacionamen-

to é aberto e gratuito 
durante todo evento, 
exceto no dia 22, quan-
do acontece o Encontro 
de Carros e Motos. A 
entrada solidária custa 
R$ 2 e será totalmente 
revertida à entidade. 

O evento disponibili-
zará Wi-Fi todos os dias, 
bastando conectar-se à 
rede e realizar um che-
ck-in no evento Feira da 
Bondade. A 20ª Feira da 
Bondade tem patrocínio 
de Rip Kaefer, Topázio 
Cinemas, McDonald’s, 
Claris Portas e Janelas e 
ICRH, Disk Cerveja do 
Alemão, Baruke Imó-
veis, Cebi Brasil, Haoc, 
Monark e Sesoma, além 
de apoio da Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba. 
O Pavilhão da Viber está 
localizado à Avenida Al-
mirante Tamandaré, 675, 
no bairro Cidade Nova II. 
Mais informações pelo 
telefone (19) 3801-8899.

te adquirido no bairro 
do Buru, a Prefeitura 
está trabalhando na ela-
boração de um projeto 

habitacional”. Porém, 
informou que está em 
processo de licitação a 
contratação de uma em-

presa que vai trabalhar 
na construção de 1.600 
casas sobrepostas que se-
rão construídas no bairro 

Mato Dentro, ao lado do 
Veredas da Conquista, 
em área pertencente à 
administração municipal.
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Marcha para Jesus acontece dia 28
Concentração terá início às 14h em frente à Prefeitura e diversos shows estão programados

Ex-apresentadora e agora cantora gospel, Priscilla Alcântara é uma das atrações confirmadas

O prefeito Nilson Gaspar e Edvaldo Bertipaglia com as lideranças da sigla em visita oficial

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

No próximo dia 28, 
às 14 horas, acon-
tece pelo segundo 

ano consecutivo a Marcha 
para Jesus em Indaiatuba. 
A concentração acontece 
em frente a Prefeitura Mu-
nicipal e o evento contará 
com várias atrações, entre 
elas a ex-apresentadora e 
agora cantora gospel Pris-
cilla Alcântara.

Segundo seus líde-
res, a Marcha para Jesus 
Indaiatuba tem como 
maior propósito a união 
das igrejas para declarar 
a benção e o Senhorio 
de Jesus Cristo sobre o 
município de Indaiatuba. 

Edvaldo recebe líderes nacionais do PRTB Amplia Consulting 
promove palestra 

EU AMO INDAIATUBA AUTOCONHECIMENTO

Indaiatuba é uma das 
cidades mais empreende-
doras da Região Metropo-
litana de Campinas (RMC). 
Pensando nisso, o vereador 
Edvaldo Bertipaglia tem 
trabalhado para mostrar as 
qualidades de Indaiatuba a 
grandes agentes políticos 
federais e estaduais, para 
que a cidade receba mais 

investimentos para desen-
volvimento nessa área.

No último dia 31 de 
agosto, Indaiatuba recebeu 
a ilustre visita de Levy Fi-
delix, presidente nacional 
do PRTB, e de Rodrigo 
Tavares, presidente esta-
dual da sigla. O PRTB é o 
partido do vice-presidente 
da República, General Ha-

milton Mourão.
Na companhia do su-

perintendente Mario Cesar 
Cobianchi, foi apresentado 
o trabalho desenvolvido 
pela Fiec (Fundação In-
daiatubana de Educação 
e Cultura). “Através dela, 
os indaiatubanos de ber-
ço e os de coração tem a 
oportunidade de cursar en-

“Esperamos um grande 
público. No ano passado, 
mais de 13 mil pessoas 
estiveram presentes e foi 
um grande sucesso”, afir-
ma o pastor Fábio Alves, 
da Igreja Fonte de Vida.

Além de Priscilla Al-
cântara, estão confirma-
dos para o evento o can-
tor Marcelo Aguiar e o 
DJ MP7, que prometem 
agitar o público presen-
te. “Diversas caravanas 
já estão confirmadas. A 
Marcha para Jesus car-
rega muita história no 
Brasil e em Indaiatuba 
não seria diferente”, des-
taca o pastor e capelão 
Gerson Luiz Vieira. 

Após a concentração, o 
público sai em caminhada 

DA REDAÇÃO
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pela Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
fazendo o retorno no novo 
viaduto do Parque Ecoló-
gico. O destino será o esta-
cionamento do Parque da 
Criança, onde acontecem 
as apresentações. 

O evento contará ainda 
com praça de alimenta-
ção, diversos sorteios ao 
longo de sua programa-
ção, área de atendimento 
ao público com medição 
de pressão arterial, corte 
de cabelo, entre outros 
atendimentos organizado 
pela Igreja Adventista. 
Para concorrer aos prê-
mios, basta confirmar sua 
presença através da página 
www.facebook.com/Mar-
chaparaJesusIndaiatuba.

sino técnico de qualidade. 
A Fiec conta hoje com 
cursos 100% gratuitos, 
reconhecidos nacional-
mente e que são referên-
cia para outras escolas”, 
afirma Edvaldo. “Oferece 
também cursos extracur-
riculares, pintura e inclu-
são digital para jovens, 
adultos e terceira idade”.

Os membros da comiti-
va ficaram admirados com 
o trabalho realizado pela 
Fiec e, na sequência, passa-
ram também pelo Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo (Haoc). Na ocasião, 
o vereador e Ronaldo José 
Garcia, diretor financeiro 
do hospital, entregaram 
ofício a ser encaminhado 
à Frente Parlamentar da 
Saúde, em Brasília, e ao 
vice-presidente, em busca 
de verbas para finalização 
das obras do novo prédio 
do hospital e para a aqui-
sição de equipamentos 
médico-hospitalares.

O 2&2 Espaço de Dan-
ça receberá no próximo 
dia 20, às 19h, a palestra 
AmpliaMENTE – A Jor-
nada do Autoconhecimen-
to, realizada pela Amplia 
Consulting. As inscrições 
podem ser feitas gratui-
tamente pelo site www.
ampliaconsulting.com. 

Em um mundo bom-
bardeado de informações 
a respeito de novas tec-
nologias, internet, en-
tre outros, as pessoas e 
organizações estão com 
escassez do que a Amplia 
considera mais importan-
te: o autoconhecimento. 
Afinal, é provado que se 
conhecer é o segredo da 
felicidade e do sucesso.

Por isso, a palestra pro-
mete levar seus participan-
tes a embarcar em uma jor-

nada de autoconhecimento 
e proporcionar ferramentas 
para lidar com suas emo-
ções e medos, identificar 
seu propósito inabalável, 
reprogramar a sua mente, 
conhecer técnicas para 
mudar seu mindset, entre 
outros ensinamentos.

A palestra será mi-
nistrada por Clariana de 
Campos Gatti, adminis-
tradora com ênfase em 
Comércio Exterior, espe-
cialista em ferramentas 
de qualidade com 16 anos 
de experiência nacional 
e internacional na área 
de desenvolvimento de 
produtos e processos, qua-
lidade, vendas compras e 
logística. O 2&2 Espaço 
de Dança fica Rua Tuiuti, 
4, Piso Superior, Jardim 
Rossignatti, em Indaiatuba. 
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Antônio Geiss morre aos 89 anos
Um dos fundadores da Fundação Pró-Memória teve suas memórias publicadas em 2018

Antônio Reginaldo Geiss com Eliana Belo Silva no lançamento de seu livro de memórias

DIVULGAÇÃO

O prefeito em exer-
cício, Túlio José 
Tomass do Cou-

to, decretou luto oficial 
de três dias pela morte de 
Antônio Reginaldo Geiss, 
de 89 anos, ocorrida na 
tarde da última quarta-fei-
ra (11). Um dos fundado-
res da Fundação Pró-Me-
mória de Indaiatuba, da 
qual foi o primeiro pre-
sidente empossado, em 
1º de fevereiro de 1994, 
Geiss também fundou a 
Rádio Jornal, em 1978, 
foi sócio-fundador do 
Indaiatuba Clube, onde 
colaborou desde 1962, 
entre tantas outras par-
ticipações e realizações. 
Seu corpo foi velado e 
sepultado na tarde de 
ontem (12), no Cemitério 
Jardim Memorial. 

O prefeito Nilson Gas-
par comentou a importân-
cia de Geiss para a histó-
ria de Indaiatuba. “Sua 
participação na história 
da cidade ficará marca-
da para sempre. Como 
costumo dizer, acredito 
que as pessoas devem ser 
homenageadas em vida e 
conseguimos fazer isso 
com este ilustre indaia-
tubano. Reservamos um 
lugar especial para ele na 
Casa da Memória, inau-
gurada há poucos meses”, 
comentou, lembrando do 
Espaço de Pesquisa Antô-
nio Reginaldo Geiss. 

O vereador Alexandre 
Peres falou sobre sua par-
ticipação na política lo-
cal. “Geiss nunca foi um 
político partidário, mas 
sempre trabalhou exaus-
tivamente para a nossa 
cidade: foi gerente do (até 
então único da cidade) 
Banco Mercantil, fun-

dou a Ivesa, envolveu-se 
solidamente no Rotary e 
no Indaiatuba Clube pra-
ticamente desde o início 
das duas organizações, 
sempre participando com 
afinco das realizações”, 
destacou. “Dos muitos 
dos seus feitos, a cidade 
herda a Fundação Pró-
-Memória de Indaiatuba, 
pela qual lutou e ajudou 
a consolidar”.

Ensinamentos
Carlos Gustavo Nó-

brega de Jesus, atual supe-
rintendente da Fundação 
Pró-Memória, fez um 
longo agradecimento e 
contou detalhes de sua 
relação com Geiss. “Pre-
sidente do Conselho Ad-
ministrativo da Fundação 
Pró-Memória por quase 
toda a existência da insti-
tuição, Antonio Reginal-
do Geiss foi um homem 
à frente de seu tempo. Foi 

responsável pela ‘Opera-
ção Comarca’, trabalhou 
insistentemente no Ro-
tary Club de Indaiatuba 
e no Indaiatuba Clube, 
além de exercer outras 
iniciativas que sempre 
visaram a melhoria da 
cidade que tanto amava”. 

“Enquanto pouca gen-
te falava nisso, já no final 
dos anos 1980 percebia 
que uma grande cidade 
se faria com a preserva-
ção de sua História e sua 
memória. Junto de nomes 
como Antonio da Cunha 
Penna e Nilson Cardoso 
visitou o Arquivo de Rio 
Claro para ver como se 
preservava a documen-
tação administrativa e 
histórica de um muni-
cípio”, recordou. “Em 
1994 fundou, em conjun-
to com outros abnegados, 
a ‘mais bem-sucedida 
iniciativa de Preservação 
de Patrimônio Cultural 

do interior do Estado de 
São Paulo’, a Fundação 
Pró-Memória de Indaia-

tuba, que hoje encaixa-se 
muito bem numa cidade 
do porte de Indaiatuba, 
mas que há 25 anos atrás 
era uma experiência um 
tanto quanto arrojada”. 

“Os anos se passaram 
e a Fundação, nos rastros 
de seu principal idealiza-
dor, foi ganhando status e 
contribuindo para o desen-
volvimento social, cultural 
e educacional da cidade. 
Nos últimos oito anos tive 
o privilégio de acompa-
nhar tal desenvolvimento 
da instituição tendo ‘seu’ 
Geiss ao meu lado”, con-
tou. “No entanto, tive esse 
privilégio de tê-lo comigo 
não só na Fundação, como 
também no Rotary e na 
vida. Nesses três segmen-
tos aprendi muito com ele. 
Na Fundação aprendi como 
deveria me portar como um 
administrador e gestor, no 
Rotary como ser um ser 
humano altruísta e na vida 
como ser uma pessoa mais 
ponderada e justa”. 

Gustavo resume a ex-
periência. “Nesses oito 
anos juntos, mesmo po-
dendo, nunca me deu or-
dens, mas sim conselhos, 
nunca foi autoritário, 
mas sempre deixou claro 
sua autoridade, sempre 
insistiu na importância 
de ser conciliador e que a 
grosseria, a arrogância e a 
prepotência só fariam de 
qualquer pessoa um ser 
humano inferior e despre-
zível”, ressaltou. “Esses 
valores são alguns, dos 
muitos, que deixou im-
pregnado na Fundação 
que tanto amava e que 
ajudou a fazer a popula-
ção a amar também”. 

Em 2018, algumas 
de suas memórias foram 
eternizadas no livro His-
tória de Indaiatuba na 
Perspectiva Biográfica 
de Antônio Reginaldo 
Geiss, da historiadora 
e pedagoga especialis-
ta em Gestão Escolar, 
Eliana Belo Silva. 
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POR TATIANE DIAS

Acontece na ter-
ça-feira, dia 17 
de setembro, às 

18h30, mais uma palestra 
do programa “Fronteiras 
na Saúde” promovido 
pelo curso de Medici-
na da UniMAX – Cen-
tro Universitário Max 
Planck de Indaiatuba. O 
convidado desta vez é o 
Doutor em Radiologia 
e membro do Conselho 
Consultivo de Medicina 
da UniMAX, Giovanni 
Guido Cerri, que irá abor-
dar o tema Conhecendo a 
Saúde no Brasil. O even-
to é gratuito e acontece 
no auditório (Avenida 9 
de Dezembro, 460, no 
Jardim Pedroso). Para 
participar é preciso se 
inscrever pelo site www.
faculdademax.edu.br.

Formado em Medicina 
pela USP (Universidade 
de São Paulo), Cerri pos-
sui também Livre-Docên-
cia; Doutorado em Ra-
diologia; especialização 
em Tomodensitometria 

- Centre Hospitalier et 
Universitaire Saint-Antoi-
ne - França e especializa-
ção em Ultrassonografia 
e Tomografia Computa-
dorizada - University of 
Alabama - EUA.

Atualmente, o mé-
dico exerce o cargo de 
vice-presidente do Ins-
tituto Coalizão Saúde e 
é o coordenador da Co-
missão de Inovação do 
Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina 
da USP. Também já foi 
presidente do Conselho 
Deliberativo do Hospital 
das Clínicas da Faculda-
de de Medicina da USP; 
Secretário de Estado da 
Saúde do Governo de 
São Paulo e Diretor Ge-
ral do Instituto do Câncer 
do Estado de São Paulo. 

Das inúmeras produ-
ções científicas, artigos 
e livros destaca-se o Prê-
mio Jabuti 2010 recebido 
da CBL (Câmara Brasi-
leira do Livro) na cate-
goria Ciências Naturais e 
Ciências da Saúde a obra 
Clínica Médica, publica-
da pela Editora Manole.

Medicina da UniMAX promove palestra 
gratuita Conhecendo a Saúde no Brasil
Programa ‘Fronteiras na Saúde’ recebe o Dr. Giovanni Guido Cerri na próxima terça (17)

DIVULGAÇÃO

As inscrições para 
o Vestibular de Me-
dicina 2020 UniMAX 
estão abertas e os inte-
ressados podem se ins-
crever pelo site www.
vunesp.com.br até o 
dia 11 de setembro. 

A organização, ins-

Vestibular de Medicina 2020

Dr. Giovanni Guido Cerri é Doutor em Radiologia e membro do Conselho Consultivo de Medicina da UniMAX

crição, aplicação e cor-
reção das provas da 1ª 
fase do processo sele-
tivo serão realizadas 
pela Vunesp (Funda-
ção para o Vestibular 
da Universidade Esta-
dual Paulista – Julio de 
Mesquita Filho).
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O tradicional prê-
mio Frutos de 
Indaiá comple-

ta 14 anos de sucesso 
e para comemorar um 
evento tão importante 
para a cidade,  a  or-
ganização já começou 
a acertar as diretrizes 
para a grande festa. 

Considerado o me-
lhor evento de premia-
ção de Indaiatuba e re-
gião, o Troféu Frutos 
de Indaiá já reconheceu 
centenas de empresas 
e empresários, que fo-
ram eleitos os melhores 
através de pesquisa rea-
lizada com a população. 

E neste ano não será 
diferente. Mais de 100 
empresas receberão o 
Troféu Frutos de In-
daiá das mãos do presi-
dente do Grupo Mais 
Expressão, Admilson 
Redecopa, e do diretor, 
Alan Di Santi. “É com 
muita satisfação que 
recebemos no palco do 
Troféu Frutos de Indaiá 
as empresas e empresá-
rios que se destacaram 
no seu ramo de ativi-
dade”, disse Redecopa. 
“Nada melhor que re-
conhecer os trabalhos e 
serviços das empresas 
eleitas para que assim 
mantenham a excelên-
cia no atendimento ao 
cliente”, completa.

E em todos os anos, 

Premiação ocorre dia 9 de novembro no Clube 9 de Julho, com show de Fernando & Sorocaba
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

diversas empresas são 
reveladas durante as 
pesquisas, como é o 
caso da Maquiadora La-
rissa Ferraz. “Eu estou 
muitíssimo ansiosa para 
o dia do evento e acho 
que será uma ót ima 
oportunidade de criar 
networking também”, 
disse. “Também estou 
muito empolgada com 

a atração musical, pois 
adoro a dupla Fernando 
& Sorocaba”, finaliza.

Comprometimento
Outra empresa que 

receberá o Troféu Fru-
tos de Indaiá é a Auto-
check Vistoria Veicular. 
“Quando trabalhamos 
com uma equipe com-
petente e comprometida 

é certo que colheremos 
bons frutos, vocês supe-
raram todas as expecta-
tivas, fomos mais longe. 
Vamos para o segundo 
ano do Prêmio Frutos de 
Indaiá. Agradeço a toda 
população de Indaiatuba 
que votou na Autoche-
ck Vistoria Veicular”, 
disse a proprietária Mi-
chele Simone.

A maquiadora Larissa Ferraz garantiu o prêmio de Revelação 2018 Michele Simone da Autocheck Vistoria Veicular, já confirmou presença

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Troféu Frutos de Indaiá celebra 14 anos

Show
O Troféu Frutos de 

Indaiá acontece no dia 
9 de novembro, a partir 
das 20h, no salão social 
Clube 9 de Julho e a 
atração musical será 
a dupla Fernando & 
Sorocaba, que promete 
animar todos os premia-
dos e convidados.

Em seus 13 anos, o 

palco do Troféu Frutos 
de Indaiá já recebeu 
cantores como Guilher-
me Arantes, Ultraje a 
Rigor, Peninha, Fala-
mansa, Banda Blitz, 
P a u l a  L i m a ,  R á d i o 
Táxi, Gian & Giovani, 
Paralamas do Sucesso, 
Elba Ramalho, RPM, 
Roupa Nova e Chitão-
zinho & Xororó.
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Hospital atende mais de 25 especialidades e realiza cirurgias de diversas complexidades

Qualidade e excelência em atendimento  
são diferenciais do Indaiatuba Hospital

A10

O Indaiatuba Hos-
pital chega com 
novo conceito 

em hospitais da cidade, 
com uma infraestrutura 
completa que faz a di-
ferença na qualidade de 
trabalho do profissional de 
saúde e no conforto e pra-
ticidade para os pacientes.

O local atende mais 
de 25 especialidades e 
realiza pequenas, médias e 
cirurgias mais complexas, 
sendo destaque em toda 
Região Metropolitana de 
Campinas. É composto por 
consultórios médicos, Cen-
tro Cirúrgico, UTI Adulto, 
Day Hospital, Laborató-
rio, Clínica Radiológica 

e Exames Endoscópicos 
(Endoscopia, Colonos-
copia e Colangiografia 
Endoscópica Retrógrada).

Seu objetivo é propor-
cionar um atendimento 
diferenciado e serviços 
de excelência. O Indaia-
tuba Hospital tem capa-

cidade para 500 proce-
dimentos cirúrgicos por 
mês e cerca de cinco mil 
consultas agendadas nas 
diversas especialidades. 
A equipe é altamente pre-
parada, com referência 
nos padrões de qualidade, 
prestando atendimento 

humanizado e compro-
metido, visando a in-
clusão da modernização 
e compromisso social, 
através da sua estrutura 
e equipe multidisciplinar.

Suas especialidades 
são: Angiologia, Bucoma-
xilo, Cardiologia, Cirur-

gia de Cabeça e Pescoço, 
Cirurgia Geral, Cirurgia 
Plástica, Clínica Médica e 
Preventiva, Colonoscopia, 
Dermatologia, Endocrino-
logia, Endoscopia, Exame 
de Imagem, Exames La-
boratoriais, Fonoaudio-
logia, Gastroenterologia, 
Ginecologia/Mastologia, 
Ginecologia/Obstetrícia,  
Nefrologia, Neurologia, 
Nutricionista, Nutrolo-
gia, Oncologia, Ortope-
dia, Otorrinolaringologia, 
Pneumologia /Espirome-
tria, Proctologia, Ultrasso-
nografia e Urologia. 

Diferencial
Um dos diferenciais 

do Indaiatuba Hospital é a 
qualidade de sua Unidade 
de Terapia Móvel, com 

cinco leitos individuais, 
tecnologia moderna em 
suas instalações e a garantia 
de qualidade do atendimen-
to de uma equipe altamente 
capacitada. Cada leito tem 
cromoterapia, som ambien-
te, bluetooth e  TV a cabo.

Seu centro cirúrgico 
conta com uma estrutura 
que garante agendamento 
e resultados de diagnósti-
cos com total eficiência. 
Equipamentos moder-
nos, e de alta tecnologia, 
além de profissionais que 
asseguram segurança e 
precisão nos resultados.

O Indaiatuba Hospital 
está localizado na Aveni-
da Fábio Ferraz Bicudo, 
293, Jardim Esplanada. 
Os telefones são (19) 
3875-4015 ou 2516-9900.

Empreendimento conta com consultórios, centro cirúrgico, UTI adulto, laboratório e muito mais

DIVULGAÇÃO



Na noite de segunda-
-feira (9), guardas civis 
prenderam um casal e 
recuperam mais de R$ 
4.000 em produtos furta-
dos de uma farmácia.

Por volta das 19h, um 
veículo Prisma com pla-
cas de São Bernardo do 
Campo, monitorado pela 
Divisão de Inteligência 
da Guarda Civil, entrou 
na cidade de Indaiatuba.

O veículo estava sen-
do monitorado pois foi 
identificado como o car-
ro utilizado por indivídu-
os que praticaram furtos 
em estabelecimentos co-
mercias da cidade.

O carro foi abordado 
pela viatura 113 na Ave-
nida Presidente Vargas e 
dentro do veículo, os guar-
das encontraram um casal 
com uma sacola cheia de 
produtos dermatológicos.

PRISÃO

ROUBO

VIOLÊNCIA

Guarda Civil recupera 
mais de R$ 4.000 em 
produtos roubados

Comércio é assaltado 
na Pedro de Toledo

Home é agredido na 
rua por três homens

Questionados, o ho-
mem disse que era mo-
torista de aplicativo e não 
sabia o que tinha na sa-
cola. A mulher informou 
que estava indo entregar 
os produtos em uma re-
sidência na cidade, mas 
não sabia o endereço.

Como o casal foi 
abordado saindo de uma 
farmácia, os guardas en-
traram em contato com 
funcionários da drogaria, 
que confirmaram que os 
produtos eram furtados 
daquele estabelecimento.

Diante dos fatos , 
tudo foi conduzido até 
a delegacia de polícia, 
onde o delegado decre-
tou a prisão em flagran-
te do casal. Todos os 
produtos recuperados, 
avaliados em mais de 
R$ 4.000, foram devol-
vidos a vítima.

Guardas presos em abril são 
condenados pela justiça
Dois deles foram condenados por abuso de poder e tortura
DA REDAÇÃO
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Leandro Bispo e Jhonnathan Bernardo receberam pena de 7 anos e 6 meses de prisão

Na manhã de sexta-
-feira (6) uma loja de 
eletrodomésticos foi as-
saltada na Rua Pedro de 
Toledo, no Centro.

Segundo informações, 
por volta das 8 horas da 
manhã, ao abrir a loja, três 
indivíduos armados entra-

Na tarde de segun-
da-feira (9), um homem 
identif icado Wainer 
Cássio Gotado Quitzau, 
de 35 anos, foi agredido 
por três indivíduos com 
uma paulada na cabeça 
na Rua José Milesi.

Segundo depoimento 
da vítima, ela estava 

ram no estabelecimento e 
anunciaram o roubo.

Os bandidos levaram 
cerca de R$ 1191,55 que 
estavam no cofre e os 
aparelhos celulares que 
estavam em exposição.

Ninguém foi preso 
até o momento.

transitando quando um 
deles deu uma paulada 
em sua cabeça. A vítima 
ficou desacordada du-
rante três horas e quando 
despertou, percebeu que 
o trio havia subtraído seu 
aparelho celular e seu 
par de tênis. Ninguém 
foi preso até o momento.

DIVULGAÇÃO

A Justiça conde-
nou na última 
segunda-feira 

(9) dois dos quatros guar-
das municipais preso em 
abril pela Polícia Civil. 
Eles foram acusados de 
tortura e abuso de poder. 

Leandro Bispo dos 
Santos e Jhonnathan 
Bernardo receberam 
pena de 7 anos e 6 me-
ses de prisão em regime 
fechado. Os dois guar-
das municipais foram 
monitorados por meio 
de ligações telefônicas 
autorizadas pela Justiça.

Os dois continuam 
detidos no Presídio de 
Pinheiros, em São Pau-
lo. Outros dois guardas 
municipais foram pre-
sos após a operação. 
Em maio, a Prefeitura, 
que abriu uma sindicân-
cia para apurar o caso, 
anunciou o afastamento 
de outros oito agentes 
pelas mesmas suspeitas.

Operação
No mês de abril, a 

Polícia Civil deflagrou 
uma operação contra 
quatro guardas munici-
pais que eram suspeitos 
de abuso de poder, trá-
fico de drogas, tortura 
e corrupção. 

Na casa de Leandro 
Maciel Bispo dos San-
tos os investigadores 
encontraram dois si-

mulacros de arma, uma 
pistola 380, um celular 
e R$ 23 mil em dinhei-
ro. Ainda foram apre-
endidos entorpecentes 
no armário de Reinaldo 
Junior da Silva, locali-
zado na sede da Guarda 
Municipal. 

Jonatan Bernardo e 
Alexandre Campos Ri-
beiro Miranda, se en-
tregaram à Polícia Civil.

A  i n v e s t i g a ç ã o 
apontou que os guardas 
constrangiam testemu-
nhas para que elas mu-
dassem sua versão em 
depoimento, abusavam 
de poder em abordagens 
com agressões físicas e 
psicológicas.

A Polícia Civil moni-
torou os guardas através 
de ligações telefônicas 
autorizadas pela Justiça.
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No último domin-
go (8) ocorreu a 
final da Série A2 

do Campeonato Amador, 
no Estádio do Primavera, 
entre Atlético Indaiá e 
Oliveira Camargo.

Em um grande jogo 
em que as duas equi-

DIVULGACAO
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Atlético Indaiá comemorou o título no Estádio Ítalo Mário Limongi, ao derrotar o Oliveira Camargo nos pênaltis, por 4 a 3

Copas do Indaiatuba 
Clube tem rodada 
equilibrada domingo

SOCIETY

Equipe derrotou o Oliveira Camargo nas penalidades, após empate em 1 a 1 no tempo normal

Atlético Indaiá é campeão da Série A2

pes se esforçaram até 
o último minuto para 
conseguir a vitória, a 
partida terminou empa-
tada em 1 a 1. Com isso, 
a decisão foi para as 
penalidades máximas.

Nas cobranças, quem 
se saiu melhor foi o Atlé-
tico Indaiá, que venceu 
por 4 a 3 e ficou com o 
título da competição.

Série Especial
Na Série Especial, o 

domingo (8) contou com 
a segunda rodada da se-
gunda fase da competição.

No Estádio da Osan, o 
Operário venceu o Santa 
Cruz pelo placar de 2 a 0. 
A equipe segue viva na 
competição, já o Galo está 
eliminado do campeonato. 

O Mastiga Samba go-

leou o Sport Club Indaia-
tuba por 5 a 1 e garantiu 
vaga nas semifinais. O 
Sport Club Indaiatuba 
perdeu na primeira ro-
dada para o Camisa 10 
por 2 a 1 e também se 
despede da competição.

Em jogo decidido nos 
detalhes, a Ponte Preta 
venceu por 2 a 1 o Camisa 
10 e somou os primeiros 

Na manhã do domin-
go, dia 8 de setembro, 
dois jogos marcaram 
a rodada das copas de 
futebol society do In-
daiatuba Clube.

Pela Copa Esquadro/
Verona na Categoria 
Veteranos, o Brasiltex 
fez 2 a 1 em cima do 
Vizzent Calçados.

Já na Copa Colégio 
Polo na Categoria Adultos, 
apenas uma das duas parti-
das aconteceu, já que o DF 
Engenharia cometeu um 
W.O, dando a vitória de 
3 a 0 para o Colégio Polo.

Com isso, no único 
jogo da competição, o 
time da Fisk fez 6 a 5 para 
cima da Padaria Líder.

três pontos nesta segunda 
fase. Já o Camisa havia 
vencido na primeira roda-
da e empatou em números 
de pontos. Na próxima 
rodada, a Ponte enfrenta 
o Sport Club enquanto o 
Camisa 10 joga contra o 

Mastiga Samba.
O Independente ficou 

no 0 a 0 com o Atlético 
Oliveira e chegaram a 
quatro pontos na compe-
tição. Na última rodada, 
as equipes precisam da 
vitória para se classificar.
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O Projeto Golfe Nota 
10 foi viabilizado 
por Massao Kane-

saki em parceria com a 
Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba, com o intuito 
de oferecer, de forma gra-
tuita, a estudantes de 6 a 12 
anos de escolas públicas 
da cidade, a oportunidade 
de conhecer o golfe e fazer 
carreira no esporte. O pro-
jeto será patrocinado pela 
Federação Paulista de Gol-
fe e contará com a parceria 
do Sapezal Golf Club, que 
servirá de sede para as aulas 
práticas em campo.

No último dia 31 hou-
ve palestra com aulas 
práticas de golfe, para 
introduzir o esporte nas 
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Projetos Golfe Nota 10 e Golfe Chave para o Futuro serão oferecidos de forma gratuita

Golfe será oferecido para 
estudantes de 6 a 12 anos 

aulas de Educação Física 
das escolas de Indaiatuba. 
As atividades do Projeto 
Golfe Nota 10 começaram 
na quarta-feira (11).

Com o projeto os jo-
vens poderão, através de 
atividades pedagógicas e 
iniciação esportiva, teóri-
ca e prática, unir esporte 

Projetos foram lançados no último dia 31, no Sapezal Golf Club, que será sede das aulas

DIVULGAÇÃO

TABELÃO

Alunos do Programa Base participam de Torneio de Beseibol
MASAHARO KANESAKI

a educação. Além de po-
derem se tornar profissio-
nais do esporte, os alunos 
terão treinamento para 
exercer funções relacio-
nadas aos bastidores do 
Golfe, podendo trabalhar 
na área de apoio (como 
mecânicos de carrinhos, 
manutenção dos campos 

de Golfe, entre outros).
As atividades das tur-

mas, com quatro horas 
de duração, serão feitas 
às segundas-feiras no 
campo oficial da FPG, 
o Sapezal Golfe Clube, 
onde os jovens poderão, 
além das aulas, participar 
de jogos e competições.

Foi realizado neste final de sema-
na a XI edição do Torneio Masaharo 
Kanesaki de Beisebol, organizado 
pela Acenbi (Associação Cultural 
Esportiva Nipo Brasileira de Indaia-
tuba), em sua sede de campo.

O evento que recebe o nome do 
falecido pai do vereador Massao 
Kanesaki, tem a missão de difun-

dir o beisebol pelo Brasil. 
O torneio é voltado para atletas 

de 3 a 8 anos, reúne meninos e 
meninas de diversas cidades, entre 
elas: Campinas, São Paulo, Arujá, 
Mogi das Cruzes, Cotia, Atibaia, 
Santana de Parnaíba e Indaiatuba. 
40 alunos do Programa Base tam-
bém participaram do torneio.

22º Campeonato Liga Regional Aifa de Futsal

Rodada amanhã, dia 14, no Ginásio do Carlos Aldrovandi

Horário Times   Divisão

12h50  Lofts Futsalx Parque Indaiá “B” 3º

13h50 Atlético Clube Indaiá x Os Brabos/D.R.B. 

Auto Mecânica    3º 

14h40  Orós Futsal x Flamengo  2º

15h30   Real Magia x R5 Futsal  2º

16h20  Sem Maldade FC x Puro Malte Futsal 3º

17h10  União Zona Leste x 3 Estrelas/Cruzeiro 3º

Rodada amanhã, dia 14, no Ginásio do XII de Junho

Horário Times   Divisão

12h50  APS Bolívia x Desportivo Ajax 3º

 13h50  Palone Tintas x Galáticos 3º 

14h40  Real Sporting x Klorofila 3º

 15h30  Juventus x Meninos da Vila 2º

 16h20   Ópticas Sol x Borussia  2º

 17h10  União Tribuna “B” x Barcemlona 2º
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Quarta edição do Japan Festival mistura cultura e gastronomia em três dias de programação

A14

O Pavilhão da Vi-
ber recebe neste 
final de semana 

o Japan Festival Indaia-
tuba Matsuri, evento 
criado para apresentar ao 
público um pouco mais 
da cultura e gastronomia 
oriental. A promoção é 
da Acenbi (Associação 
Cultural Esportiva Nipo-
-Brasileira de Indaiatu-
ba) e Tasa Eventos.

O festival tem início 
hoje (13), às 18h, com 
apresentações de taiko 
(tambores japoneses), 
shows musicais, dan-
ça folclórica, karaokê e 
mais. A Cerimônia de 
Abertura está programa-
da para às 20h, com a 

presença de autoridades 
de Indaiatuba e região. 

Expositores dos mais 
diversos segmentos di-
videm espaço com op-
ções variadas na praça 

de alimentação. Entre os 
pratos de destaque estão 
a yakissoba e o tempurá, 
preparados com muito 
carinho e dedicação pelos 
associados da Acenbi. 

Amanhã (14) estão pro-
gramadas apresentações de 
mágica, taiko e shows com 
Ossamá Sato, o tenor Kodo 
Tanaka, STS3, Pâmela e 
o Grupo Todos Nós. Já 

Viber recebe Indaiatuba Matsuri 2019

Acenbi e Tasa Eventos unem forças novamente na quarta edição do evento, que vem se tornando tradição em Indaiatuba e região

Roi Shiloah é convidado do trio formado por Pablo de León, Horácio Schaefer e Roberto Ring

Mosteiro de Itaici recebe Concertos EPTV no próximo dia 22
ENTRADA FRANCA

a etapa regional do Miss 
Nikkey promete agitar o 
Japan Festival Indaiatuba 
Matsuri e escolher a mais 
bela mulher nipônica de 
Indaiatuba e região. 

No domingo (15), a 
programação tem início às 
11h. Entre as atrações, des-
taque para o Concurso de 
Cosplay, com apresentação 
de Kendi Yamai. As inscri-
ções podem ser feitas pelo 
site japanfestivalindaiatu-
ba.com.br. O Pavilhão da 
Viber fica na Avenida Al-
mirante Tamandaré, 675, 
bairro Cidade Nova. 

O evento contará com a 
entrada solidária, que deve 
ser trocada por um quilo 
de alimento não perecível 
ou um litro de leite, que 
serão revertidos para Or-
ganizações da Sociedade 
Civil de Indaiatuba, por 
meio da Associação Hu-
manitária Casa Esperança. 
Confira a programação 
completa em www.mai-
sexpressao.com.br. 

O violinista israelense 
Roi Shiloah, uma das 
mais brilhantes estrelas 
da cena internacional, é 
o convidado especial do 
trio de cordas formado por 
Pablo de León (violino), 
Horácio Schaefer (viola) 
e Roberto Ring (violon-
celo), músicos da elite da 
música clássica brasileira, 
em mais uma edição do 
projeto Concertos EPTV, 
que acontece neste domin-
go (22), a partir das 19h, 
no Mosteiro de Itaici. A 
entrada é franca. 

O quarteto celebra a 
música dos compositores 
alemães Johannes Brahms 
e Ludwig van Beethoven, 
dois expoentes da música 
da primeira metade do 
século XVIII, início do 

período Romântico. De 
Brahms será executado o 
Quarteto de cordas Op. 
51 Nº 2, obra de 1873 
na qual o compositor, 
sempre perfeccionista, 
trabalhou por longos anos 
antes da publicação.

De Beethoven será 
apresentado o Quarteto 
de cordas Op. 132, escrito 
em 1825, dois anos antes 
da morte do compositor. 
Complementa o progra-
ma uma preciosa versão 
para quarteto de cordas 
de Jasmine Flower. Can-
ção folclórica chinesa do 
século XVIII, a melodia 
é amplamente conhecida 
fora da China – foi, inclu-
sive, incluída por Puccini 
em sua ópera Turandot.

A apresentação faz 

parte dos Concertos 
EPTV, tem patrocínio do 
Ministério da Cidadania 
e da CPFL Energia, por 
meio do Instituto CPFL, 
que há mais de 16 anos 
mantém um dos mais 
tradicionais programas 
dedicados à música con-
temporânea do país.

Concertos EPTV é 
considerada a série mais 
importante de música 
clássica do interior do 
Estado de São Paulo e 
vem sendo realizado há 
quase duas décadas. De-
sempenha trabalho de 
importância fundamental 
para a difusão da cultu-
ra musical, promovendo 
acesso à música de quali-
dade e contribuindo para a 
formação de público.

Concertos EPTV: Data: 22 de setembro | Horário: 19 horas | Local: Mosteiro de Itaici 
| Endereço: Rodovia José Boldrini, 170, Itaici | Classificação livre | Entrada franca 
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Evento gratuito no Mosteiro de Itaici começa às 8h30 e terá praça de alimentação

Com o objetivo de 
resgatar uma fes-
tividade religio-

sa, também classificada 
como uma manifestação 
do folclore brasileiro, a 
Secretaria Municipal de 
Cultura promove no dia 22 
de setembro o 1º Encontro 
de Folia de Reis, que será 
realizado no Mosteiro de 
Itaici durante todo o dia. 
Pelo menos 16 companhias 
de folias de reis de várias 
cidades paulistas vão se 
apresentar durante o encon-
tro, que contará também 
com praça de alimentação. 
A entrada é gratuita

Segundo a secretária 
de cultura, Tânia Casta-
nho, a folia de reis é uma 
vertente cultural muito 
antiga que foi trazida ao 
Brasil pelos portugueses 
e hoje faz parte do nosso 

folclore. “A Companhia 
de São Francisco de Assis, 
de Indaiatuba, se apresenta 
em diferentes cidades, 
mas não em Indaiatuba, 
porque aqui não temos 
essa tradição. Com esse 
encontro, que está sendo 
organizado com o apoio 
do Mosteiro de Itaici, que-
remos resgatar essa linda 

festa religiosa e folclórica 
que celebra a visita dos 
três Reis Magos ao menino 
Jesus. Esse resgate é fun-
damental para mantermos 
vivas as tradições culturais 
brasileiras”, argumenta.

O encontro contará com 
apresentações das seguintes 
companhias: Cia Cordeiró-
polis; Cia Hortolândia, Cia 

Limeira, Cia Estrela Guia 
(Campinas), Cia Santa 
Cruz Palmeiras, Cia São 
José Operário (Campinas), 
Cia Santa Bárbara, Cia de 
Leme, Cia Arthur Noguei-
ra, Cia Várzea Paulista, Cia 
Londrina, Cia São Carlos, 
Cia Voz Oriente (Campi-
nas), Cia Sumaré, Cia de 
São Francisco de Assis 
(Indaiatuba) e Cia Estrela 
Guia (Guarulhos).

A apresentação de 
companhias de folias de 
reis acontece em dois pe-
ríodos: das 8h30 às 10h30 
e das 13h às 17h. Uma 
missa está programada 
para as 11 horas. 

Folia de Reis
Mais comum nos esta-

dos de São Paulo, Minas 
Gerais, Goiás e Bahia, a 
folia de reis consiste em 
um grupo de pessoas que 
saem pelas ruas fantasia-
das e visitam algumas 
residências cantando mú-
sicas populares e entoan-
do cânticos bíblicos. É 
formada por personagens 
como: mestre ou embai-
xador (organizador da 
festa), três reis magos, 
palhaços, coro e foliões.

Serviço
1º Encontro de Folia de Reis
Data: 22 de setembro
Local: Mosteiro de Itaici 
Endereço: Rodovia José 
Boldrini, 170, Itaici 

Encontro de Folia de Reis 
deve reunir 16 companhias

Evento visa resgatar a festa religiosa e folclórica em Indaiatuba

Inscrições para novo 
festival estão abertas

CATARSE

Em sua segunda edi-
ção, o Catarse, Festival de 
Cenas Curtas promovido 
pelo Grupo Fântaso, recebe 
inscrições de grupos de 
teatro dos mais diversos 
gêneros até o próximo dia 
22. Em 2018, o evento 
foi realizado no auditório 
do Ginásio Joaquinzão, 
em Monte Mor, e este 
ano acontece na sede do 
Grupo de Teatro Estrada, 
que apoia o Festival, entre 
os dias 11 a 13 de outubro.  

“Pela falta de espaço e 
restrições em determinados 
locais públicos de nossa 
cidade, a primeira edição 
do Festival aconteceu em 
Monte Mor. Foram 22 
inscrições de diversas ci-
dades e estados como Rio 
de Janeiro, Belo Horizonte 
e Paraná”, conta Márcio 
Guimarães, do Grupo Fân-
taso. “Foram selecionadas 
dez cenas, que levaram 
em torno de 80 artistas ao 
festival. Dois dias de cenas, 
workshops e intervenções 
que movimentaram um 
público de 700 pessoas”. 

O Festival é direciona-
do a artistas independentes, 
grupos e companhias de 
teatro de todo Brasil, pro-
fissionais, amadores e estu-
dantis. Serão apresentadas 
cenas de, no máximo, 20 
minutos em caráter compe-
titivo. Podem se inscrever 
espetáculos de rua, palco 
italiano e alternativo sendo 
eles infantil ou adulto.

Os objetivos do Catarse 
são estimular a formação 
de novos artistas ou grupos 
e fomentar as artes cênicas 
em Indaiatuba; valorizar a 
investigação de linguagens 
cênicas, gêneros e estéticas 
artísticas variadas, estimu-
lando a criação, pesquisa, 
dramaturgia, as técnicas 
interpretativas e os concei-
tos artísticos; e possibilitar 
o intercâmbio entre grupos 
e artistas, contribuindo de 
forma efetiva para a for-
mação artística e difusão, 
contribuindo assim no pro-
cesso de formação de uma 
plateia sólida e reflexiva.

As inscrições deverão 
ser encaminhadas até o 
dia 22 de setembro para 
o e-mail festivalcatarse@
gmail.com. O custo é de 
R$ 25, que deve ser depo-
sitado ou transferido em 
conta especificada no edital 
do Festival, que pode ser 
conferido em www.fes-
tivalcatarse.wixsite.com. 
Mais informações pelos 
telefones (19) 98186-5353 
ou 98100-8869. 

As cenas serão anali-
sadas por uma comissão 
composta por até três pro-
fissionais que irão indicar 
e premiar os destaques 
das seguintes categorias: 
Melhor Texto, Sonoplas-
tia, Iluminação, Cenogra-
fia, Figurino, Maquiagem, 
Ator, Atriz, Ator Coadju-
vante, Atriz Coadjuvante, 
Direção e Espetáculo. 
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A Nova Loja

Bar do Alemão - DELIVERY Inda FireBicho Amigo

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Os colegas Vitor e Fernando essa semana no restaurante 
Kostela do Japonês

Daniela e Arthur almoçando no Kostela do Japonês saboreando 
a maravilhosa costela super macia

Casamento de 
Fabiana Otori. 
É a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

A linda gatinha 
Queti completou 
19 aninhos, com 
sua dona Fátima, 
em consulta na 
Clínica Bicho 
Amigo com a Dra. 
Sueli Midori

Use e abuse do Delivery do Bar do Alemão de terça a 
domingo. Vale lembrar que já estão fazendo reservas para 
confraternização de final de ano. E não se esqueça de pratos 
executivos de terça a sexta, com quatro opções com salada 
e sobremesa a partir de R$34,90. Toda quinta à noite Rodízio 
com o Quarteto Fantástico de Parmegiana com Mignon, Peixe, 
Frango e Berinjela por R$39,90/ pessoa. Vale a pena conferir! 
Disk Delivery Fone: (19) 3816-8600 / (19) 3816-8899. Bom 
demais! – Avenida Coronel Estanislau do Amaral, 630 – Itaici.  

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

Mr Roof estruturas para telhados em aço galvanizado, trabalham 
com orientação na execução da montagem ou entregam 
seu telhado pronto. Telhados embutido para uso de telhas 
galvanizadas, fibrocimento e também telhados com telhas 
cerâmicas. Mr Roof inovação em telhados. Faça orçamento 
sem compromisso por e-mail comercial@mrroof.com.br ou 
WhatsApp: (19) 98355-8383

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

Foi do dia 6 a 8 que a Indafire participou da semana 
Security Inteligence Fair no Polo Shopping, a maior Feira 
de Segurança da região. A Inda Fire mostrou os últimos 
lançamentos em equipamentos contra incêndio para 
empresas, comércios e residências. Oferencem qualidade 
e excelência com as melhores soluções de segurança 
contra incêndios. Ligue e se informe no 3834-1741. Na 
foto os proprietários Maira, Wellington com os filhos
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Grenelle Gastropub

Pensa em uma parmegiana maravilhosa! Feita com molho de 
tomate de verdade. Nas opções mignon, frango e berinjela! 
Escolha a sua favorita. Chame a família e os amigos e vá 
experimentar no Grenelle Gastro Pub! End.: Av. Conceicão, 
250. Fone: (19) 3834- 4802 / (19) 9 9924-2494. WhtasApp

Aluna de Ciências Contábeis da UniMAX conquista bolsa 
de intercâmbio

Viviane no Cintra Restaurante

A psicóloga Silvana em sua aula de Pilates com a professora 
Vanessa e Daniela  do Studio Aéreo Daniela Picerno

Michele Simone, da Autocheck Vistorias, curtindo um 
delicioso passeio em um lugar maravilhoso e cheio de paz, 
em Bonito, Mato Grosso do Sul. Porque a vida nao é feita 
só de batalhas, merecemos descansar!

Papai Felipe da Indaiá 
Pescados, com sua esposa 
Thainá, felizes esperando a 
chegada do seu filho Theo

Fernando do Laboratório Edna Jaguaribe
Ana e Camila do Gás 
Conceicão, sempre muito 
atenciosas com todos os 
clientes

Lucas, Leonardo, Iberacir, Luiz e Altair completando mais 
um treino na Academia 40+

Edson da Di Casa Móveis comemorando os 15zao da 
Gabi com uma linda festa temática

Nair, da Placas e Fotos para Túmulos, completou mais um 
ano de vida no último dia 2 e recebeu com muito carinho 
um presente do Mais Expressão, o delicioso Bolo da Madre

Prefeito Nilson Gaspar prestigiando a Equipe do BNI 
Reference com Rose da escola de ingles Influx, Joice Teixeira 
da Consultoria Factor Humano e o Vereador Massao Kanesaki

Mariano 
na Pizzaria 
Torrelaguna, 
experimentando 
um delicioso drink 
de Caipirinha 
de Vodka, com 
morango e 
sorvete. Que tal 
ir conhecer as 
deliciosas pizzas e 
ainda provar esse 
drink. A pizzaria 
fica em Itaici.



Horóscopo de 13/09 a 19/09
Por Alex Costa Guimarães

O ariano vive fase onde o foco é seu trabalho, sua saúde 
e a forma como lida com as relações em seu ambiente. 
Para aquele nativo que não sabe se posicionar, não con-
segue agir de acordo com o que acredita, esse momento 
pode ser difícil. Para o ariano que exagera na imposição 

de suas verdades também pode ser complicado. O momento pede que 
haja coerência e prudência.

O taurino está mais atraente, pois suas energias estão 
provocando essa situação. Além disso, seu foco está no 
desenvolvimento de sua força pessoal de progresso. É 
uma fase importante, mas também sua saúde pode cor-
rer riscos. É importante saber se manter saudável para 
conseguir realizações importantes.

O geminiano buscará saber mais sobre si mesmo, irá sen-
tir mais desejos de ser apreciado, de ser mais agradável 
e generoso com os outros, pode até se permitir se en-
volver mais, seja afetivamente ou profissionalmente. 
Nessa fase descobrirá que suas ferramentas de trabalho 

precisam ser aperfeiçoadas e aprofundadas.

O canceriano tem um término em andamento de algo 
que está em sua mente. Sua maneira de ver as coisas, 
passará por uma reforma. Seus irmãos podem passar 
por uma fase difícil ou seus parentes tendem a enfrentar 
algo que envolvam o equilíbrio das emoções. 

O leonino vivencia uma grande oportunidade de poder expandir sua 
mente e ver novas possibilidades, mas é bem provável 
que sua rigidez de opinião não permita que isso ocorra. 
Seu grande trabalho nessa época é verificar o que existe 
de tanta rigidez, dentro de si, que impede ser livre de 
conceitos e expandir os fatos em sua vida.

O virginiano descobre seus caminhos estão abertos e sua vida finan-
ceira tende a abrir-se a diversas possibilidades. Pode ser 
que seu trabalho passe por uma reforma muito grande. 
Uma nova filosofia de vida, bem como novos contatos 
espirituais tendem a ocorrer e sua intuição estará além do 
limite. Aproveite e faça um curso metafísico, ou aprenda 
um oráculo. 

O libriano pode se sentir isolado ou solitário, além disso, pode sentir 
seu relaionamento com a necessidade de alguns ajustes. Evite ter que 

ser agressivo ou perder a calma. Sua maior arma nesse 
momento é a diplomacia. Algumas amizades podem 
estar distantes, mas nesse momento o nativo precisa 
mesmo é focar no planejamento daquilo que realmente 
deseja para sua vida.

O escorpiano entra em uma fase que precisa ter cuidado com o que 
fala, da forma como fala ou age, pois a tendencia é a de 
ser mal entendido ou simplesmente criar situações onde 
amigos e pessoas de seu convívio social se sintam irrit-
adas com o nativo. Sua saúde pode ficar fraca por várias 
semanas. Tenha cuidado com excessos.

Os sagitarianos estão fortemente atraentes, por onde passa as pes-
soas ficam a observar o nativo. Isso se deve ao acúmmulo de enre-

gias que o nativo está recebendo e que nesse período 
até impede dele se manter calmo, parado por algum 
tempinho. Amantes podem se tornar amigos do nativo. 
Seu trabalho pode precisar de forma inesperada de suas 
atitudes.

O capricorniano continua enfrentando a quebra de sua rigidez, mas por 
enquanto alguns nativos não conseguem ver com clareza 
(ou não querem ver) o que precisa ser renovado. Vida 
profissional em expansão e isso pode trazer mais a frente 
uma mudança de trabalho ou no trabalho. Sua profissão 
pode colocar em contato com pessoas de longe, ou do 
estrangeiro.

Assim como o capricorniano, o aquariano está em uma 
fase de renovação de suas estruturas, já a algum tem-
po. Mas ele precisa ver o que precisa ser reformulado. 
É sua mente. Precisa aprender a ser o senhor de seus 
pensamentos e não o escravo deles. Aprender a não ser 

manipulado por sua mente. 

Essa fase não é tão facil para o nativo de peixes. Ele pode enfrentar 
tanto dificuldades em sua saúde, e ir procurar um médico 
por algum motivo, correr o risco de fazer uma cirurgia 
ou ter dificuldades com seu relacionamento seja pessoal, 
seja no convívio social. Cuidado com documentos para 
não ter risco de perdas destes.
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Indaiatuba recebe, de 19 a 29 deste mês, a 20ª edição da Feira 
da Bondade, com oito dias de programação, distribuídos em dois 
finais de semana. O evento, realizado pela APAE Indaiatuba, 
acontecerá no Pavilhão da Viber, com expectativa de receber 10 
mil visitantes. A feira, que reúne cerca de 70 expositores, contará 
com artigos de artesanato, quadros, roupas, calçados, bolsas, 
acessórios, queijos, doces, embutidos e cosméticos. 

Na noite do dia 07/09, o Rotary E-Club 4310, realizou seu primeiro 
evento presencial, a 1ª Paella Caipira; o evento aconteceu na Casa 
da Amizade, onde compareceram rotarianos, amigos e convidados, 
que saborearam, uma deliciosa paella caipira. Podemos dizer que 
o evento foi um sucesso. Parabéns ao E-Club 4310, Parabéns 
ao Presidente Carlos Gomes, e parabéns a todos e todas que 
trabalharam muito para a realização deste maravilhoso evento.

O nosso querido Rotary Kids de Indaiatuba, marcando presença 
no desfile do 7 de setembro!  O também muito querido Grupo 
Escoteiros Indaiá, também marcando presença no desfile do 7 
de setembro. E por fim o mais querido e amado time de Rugby 
de Indaiatuba,  Nosso Tornados, Masculino e Feminino, no 
desfile do 7 de setembro, AVANTI TORNADOS!!!!!! 

Michelle Valim e Denise Rosa as Organizadoras do Zumba 
Nine Retrô no Clube 9

Luiz Alberto Pereira, o Cebolinha, completou ontem, 12, mais 
um ano de vida. O Grupo Mais Expressão presenteou com um 
delicioso Bolo da Madre. Muitas felicidades! 

Começou o Super 13, campeonato brasileiro de rugby da primeira 
divisão. Um sonho alcançado, depois de tanto tempo. Como até 
já era esperado, nosso Tornados não foi vencedor, em um Score 
de, Tornados 20 x Jacareí 71, sabe-se que daqui para frente é só 
pedreira, mas vamos que vamos meninos, acreditamos sempre em 
vocês, torcemos muito por vocês, e AVANTI TORNADOS!!!!!!!!!!!!

Tarde de Lançamento Summer Coletion Schutz na Lis Rose, 
com direito e customização de bolsas pela artista plástica Raissa 
Schroeder, e muita diversão com musica ao vivo com Jill Reis e 
também com Dj.
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E nesse sábado o Restaurante Mei Mei, vai ter show ao 
Vivo , com o Cantor Anderson Camargo, um Show de 
MPB e POP ROCK NACIONAL, das 19h as 22h. O Mei 
Mei fica no Polo Shopping em frente ao Chafariz , para 
mais informações ligue Fone.: 3935-0608

Reginaldo, Fernando e Gabriel, na Babbo Indaiatuba, 
curtindo a noite em família e comendo uma deliciosa pizza.

Adriana Nabarrete Gerente Operacional, Marcos Paulo Oliveira Coordenador Operacional do Grupo Atento e 
Cleide Pedroso da Atento Casa, na 2° Feira Regional de Segurança - Indaiatuba a Security Intelligence Fair, que 
aconteceu no ultimo fim de semana no Polo Shopping, o Mais Expressão foi um dos apoiadores.

Carlos Shimizu, Marcel Nascimento, Alexandre Demaze 
e Alessandro Tristão, Equipe Gibim na 2° Feira Regional 
de Segurança - Indaiatuba a Security Intelligence 
Fair, que aconteceu no ultimo fim de semana no Polo 
Shopping, o Mais Expressão foi um dos apoiadores.

Priscila Pereira, Diretora do Dom José e a Arquiteta Cynthia 
Rodrigues, após ter feito sessão de Estética facial na Clinica 
Osmar Castro com a equipe do Médico Dr. Bruno Acharezzi 
e Dra. Rebeca Rodrigues. Sejam muito bem vindos ao 
Mais Expressão. Na foto Priscila Pereira, Rita, Dr. Bruno 
Acharezzi, Cynthia Rodrigues e Rebeca Rodrigues.

Agora a turma do correndo com Rê Moura conta com 
a Água Ibirá pra se abastecer nas corridas! É isso aí !! 
@correndocomremoura.

Tatiane Félix e Jeferson Cassali, da Hidracon Manutenção 
Hidráulica , curtindo as férias. O Mais Expressão  agradece 
pela renovação da parceria.

A Empresária 
Silbene 
Ribeiro da 
Cayman, 
em sessão 
de fotos 
para futuros 
projetos.
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negócios & classificados
Nº 864

tal, garagem para 02 autos. R$ 2.600,00 + 
Condomínio + IPTU. 

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

CA08444 - CENTRO - AT. 125 m² AC. 110 m² - 
Casa comercial e ou residencial sendo: 2 salas, 
WC social, cozinha planejada, despensa, quar-
tinho de despejo e pequeno quintal, na parte 
superior 2 quartos grandes. A casa não possui 
garagem. Ideal para profissionais liberais, loja e 
comércio em geral. R$ 2.400,00 + IPTU.

VENDA

CH01750 - RECANTO DOS PÁSSAROS - AT. 5000 
m² - AC. 500 m² - maravilhosa chácara com 3 
casas, sendo 2 em alvenaria com 3 dormitó-
rios (1 suíte), sala ampla, cozinha planejada, 
wc social e lavanderia. Casa 3 com 3 dormitó-
rios (1 suíte), WC social, lavanderia, cozinha 
planejada, sala ampla para 2 ambientes e toda 
avarandada com vista para a piscina. Pomar 
com árvores frutíferas tais como jaboticabei-
ra, limoeiro, mangueira, pitangueira. Área 
gourmet com forno de pizza, churrasqueira, 
coifa personalizada para a bancada, 2 geladei-
ras grandes (pode ficar no imóvel). Excelente 
custo benefício, imóvel todo reformado. Pos-
sui também campo de futebol, galinheiro e ca-
nil. Abastecimento por poço artesiano e poço 
caipira. R$ 1.600.000,00.

PC0034 - CECAP II - AU. 100 m² - PONTO CO-
MERCIAL - loja de presentes, brinquedos e 
material escolar bem localizada em ponto ex-
celente na Cecap II. Venda do ponto e todo o 
estoque de presentes. R$ 130.000,00. Aceita 
proposta!

TE05587 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² - 
terreno em excelente localização com toda 
infraestrutura já instalada e no asfalto. Pe-
queno declive e área toda gramada e algumas 
árvores frutíferas. Pronto pra construir!!!R$ 
299.000,00

AP04560 - AZALÉIA - AU.62 m²- 03 Dormitó-
rios com armários, Wc social, sala, cozinha pla-
nejada, 01 vaga de garagem. R$ 220.000,00.

AP04275 - PÁTIO ANDALUZ - AU. 83 m² - 03 
dormitórios sendo 01 suíte, WC social,  sala 
02 ambientes, cozinha planejada, 02 vagas, 
condomínio com área de lazer completa, aca-
demia, salão de festas, cinema, piscina, play-
ground, salão de jogos, portaria 24 horas, pró-
ximo a supermercados, farmácia, faculdade, 
bancos, ótima localização, fácil acesso, possi-
bilidade de vender mobiliado. R$ 509.000,00

CA08401-AT.758m². AC 530m²- EXCELENTE 
CASA 04 Dormitórios, sendo 03 suítes, Sala, 
cozinha, lavanderia, espaço gourmet com 
churrasqueira e piscina. Imóvel ficara mobilia-
do inclusive com ar condicionado e televisões. 
R$ 1.400.000,00 aceita permuta por casa até 
50% do valor.

LOCAÇÃO

SL00943 - Parque Campo Bonito - AU 120 m² - 
salão comercial em ótima localização, com 02 
banheiros e lavanderia. R$ 2.000,00 + IPTU

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

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

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

CA08294 - Villaggio di Itaici - AT 150 m² 
AC 156 m² - lindo sobrado com 03 dormi-
tórios (sendo 01 suíte) 2 com armários, 
WC social, sala 02 ambientes ampla, la-
vabo, cozinha planejada, lavanderia, quin-

CA08459- RESIDENCIAL PARADISO - AT. 576 m² AC.400 m² - casa 
assobradada com 04 suítes, sendo uma master com closet e hidro, 
duas duchas, pia dupla, sala íntima,  duas suítes estilo americana, 
sala de TV, sala ampla para dois ambientes com vista para a piscina, 
lavabo, cozinha de conceito aberto com ilha, sala de Jantar integra-
da à varanda com cascata e paisagismo. Área gourmet completa com 
fechamento em vidro, ar condicionado, TV, ilha com cooktoop, forno, 
churrasqueira, WC social, sauna, piscina com hidro, despejo e ducha 
externa. Aquecimento solar, ar condicionado e armários sob medida, 
persianas automatizadas e garagem para seis autos, sendo três co-
bertas. Condomínio com portaria e segurança 24H com área verde, 
lagos, trilha para caminhada, academia profissional, duas quadras 
de tênis, quadra poliesportiva, campo de futebol, quiosque comple-
to com churrasqueira, minicampo de golfe, salão de festas, salão de 
jogos, piscinas adulto e infantil, sauna masculina/feminina e play-
ground. R$ 1.799.000,00.

CA08452 - VILA AVAÍ - AT 125 m² AC.110 m² - 03 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha, lavanderia, WC 
social, garagem para 02 autos coberta. R$ 390.000,00

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$ 2.600,00 (INCLUSO CONDOMÍNIO E IPTU)

CA08412 - JARDIM SÃO FRANCISCO - AT.125 m² AC. 100 m² - Casa 
Térrea com 2 dormitórios, WC Social, Sala, Cozinha, área de serviço e 
garagem coberta para 2 carros. R$ 280.000,00, aceita terreno como 
parte pagamento em Indaiatuba/SP.

AP04548 - LE JARDIN - 3 dormitórios (sendo 2 suítes) todos planeja-
dos, sala, cozinha planejada, lavanderia, WC social e garagem para 2 
autos coberta. Portaria 24 horas e área de lazer completa. R$ 2.800,00 
+ COND + IPTU.



B2 Imóveis

PÉ DIREITO DE 6M DE ALTURA, 
JARDIM EMBAIXO DA ESCADA. 

SALA DE JANTAR, COZINHA AM-
PLA, ILHA GRANDE NO CENTRO 
E COOKTOP E ARMÁRIOS EMBU-
TIDOS, QUINTAL AMPLO, AREA 

GOURMET COM CHURRASQUEIRA, 
FORNO PIZZA, FOGÃO DE LENHA, 

VARANDA NAS PORTAS DOS 
QUARTOS E NA FRENTE DA COZI-
NHA. GARAGEM COBERTA PARA 

02 CARROS E DESCOBERTA PARA 
04 CARROS. R$ 1.100.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, SALA 
EM 3 AMBIENTES, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO,3 VAGAS
R$ 1.500.000,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 

SUITES, 10 BANHEIROS, SALA DE 
ESTAR, SALA DE JANTAR AMPLA, 

COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACADE-

MIA, SALÃO DE JOGOS, SAUNA, 
ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 

HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES OR-

NAMENTAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AMBIENTES 

CLIMATIZADOS E COM SOM.
R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUI-
TE, 02 SALAS, COZINHA, 03 WC, 
LAVANDERIA, AREA GOURMET 

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

DE IPTU

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 800.000,00

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇA-
MENTOS TERRENOS EVIDÊNCIAS  

333,95 M²  R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LOTES

R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

COND. JARDIM DO IMPÉRIO – VILA 
RICA –TE00019 TERRENO 150 M² 

R$130.000,00

JARDIM TROPICAL – TE000
TERRENO DE 150 M²

R$ 140.000,00

JARDIM SANTORINI – TE00017
TERRENO DE ESQUINA 172,52 M² 

R$ 150.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS LOTES

R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – 
TE00015

TERRENO 184 M²
R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

RESIDENCIAL VIENA – TE00021
TERRENO DE 250M² COM LINDA 
VISTA PARA O BOSQUE. SEGU-
RANÇA E PORTEIRO 24 HORAS, 
INFRAESTRUTURA  COMPLETA 
COM PISCINA , QUADRA, PLAY-
GROUND, SALÃO DE FESTAS,A-

CADEMIA.
R$ 180.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACO-
POS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-TR00778
TERRENO 999 M²

R$ 280.000,00 +R$ 280,00 (CON-
DOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 
00754 TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

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

TORIO E WC.
ENTRADA DE R$50.000,00 + 40 

PARCELAS MENSAIS
R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDA R$ 2.000.000,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03158
SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA 
PISO SUPERIOR, 02 SUITES, SALA, 
COZINHA,AREA DE SERVIÇO, WC. 
CASA PISO INFERIOR : 02 SUITES, 
SALA, COZINHA, AREA DE SERVI-
ÇO,WC,02 VAGAS DE GARAGEM. 
ÁGUA E LUZ INDIVIDUAL. CASA 

PROXIMO AO PARQUE ECOLOGI-
CO ACEITA PERMUTA POR TERRE-

NO. R$ 450.000,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 

COZINHAPLANEJADA, QUINTAL, 
GARAGEM PARA 02 CARROS. 

DORMITÓRIOS, COZINHA, E BA-
NHEIRO PLANEJADOS.

R$ 450.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 

03 BANHEIROS, SALA DE ESTAR, 
SALA DE JANTAR, COPA, COZI-

NHA, CHURRASQUEIRA, FOGÃO Á 
LENHA, LAVANDERIA, GARAGEM 
PARA 05 CARROS, POMAR, JAR-

DIM. NÃO TEM PISCINA.
R$ 477.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 00094
03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 
AMPLA SALA, LAVABO, COZINHA, 
BANHEIRO, GARAGEM PARA 02 

CARROS, ÁREA DE SERVIÇO.
R$ 540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 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 LOCALIZAÇÃO, 
CASA COM 02 DORMITÓRIOS, 01 
AMPLA SUITE COM BANHEIRA, 
COPA, COZINHA, AMPLA SALA, 
BANHEIRO SOCIAL E QUINTAL. 

GARAGEM PARA 02 CARROSCO-
BERTOS E 02 DESCOBERTOS.

R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDO-

MÍNIO COM: SALA, LAVABO, 
COZINHA, LAVANDERIA, 03 

DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
CHURRASQUEIRA COM MAIS 01 
QUARTO E 01 BANHEIRO, GARA-
GEM COBERTA PARA 02 CARROS 

E 02 VAGAS DESCOBERTAS.
R$ 600.000,00

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, AREA DE SERVIÇO. GARA-

GEM. AREA DO SALÃO 90M².
R$ 600.000,00  

JARDIM BELA VISTA – CA03165
04 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

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

PLANEJADA, COM FORNO E 
FOGÃO, 04 WC, LAVANDERIA, 

EDÍCULA COM 01 QUARTO, COZI-
NHA E WC, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA. R$ 650.000,00 
( ACEITA PERMUTA EM TERRENO 

NO PARQUE REAL, OU IMÓVEL DE 
MENOR VALOR)

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER 

PREPARADA PARA AR CONDICIO-
NADO E COM BANHEIRA , OUTRA  
MENOR COM VARANDA), SALA DE 
TV COM LAREIRA ELETRICA , CO-
ZINHA PLANEJADA EM AMBIENTE 
INTEGRADO COM SALA DE JAN-
TAR, INCLUI FORNO ELETRICO  

EMBUTIDO, 02 LAVABOS, LAVAN-
DERIA, AREA DE CHURRASCO,-

QUINTAL, DEPOSITO ( QUE PODE 
SER  ESCRITORIO  OU ATELIÊ 

), GARAGEM PARA 05 CARROS. 
300M² DE TERRENO 180 M² DE 
CONSTRUÇÃO. R$ 665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – 
CC00096 02 SUITES AMPLAS, 

SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, 
COZINHA E GARAGEM R$ 

680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DOR-

MITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 
02 AMBIENTES, COZINHA, LAVAN-
DERIA, CHURRASQUEIRA, FORNO 
DE PEZZA, AREA GOURMET, EDI-
CULA ABERTA, 04 WC, 04 VAGAS 

DE GARAGEM. R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE ITAI-
CI – CC00097  03 DORMITÓRIOS 

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

PISCINA.
R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE ITAICI – 
CC00070 04 DORMITÓRIOS (02 SUI-

TES) SENDO UMA COM CLOSET 
GRANDE E AR CONDICIONADO, 
WC SOCIAL, SALA DE TV, SALA 

DE ESTAR COM DOIS AMBIENTES, 

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,GARAGEM, 
EDICULA COM 01 DORMITORIO, WC, 

AREA DE SERVIÇO.
R$ 190.000,00

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –
CA03146

 CASA 02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, BANHEIRO, LAVANDERIA, 
QUINTAL, E 01 VAGA DE GARAGEM 
COBERTA. ACEITA FINANCIAMEN-

TO. DOCUMENTAÇÃO OK.
R$ 250.000,00

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

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, 

SALA. GARAGEM PARA 
02 CARROS R$ 260.000,00

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

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

GARAGEM PARA 02 CARROS. 
ACEITA PERMUTA  NA CIDADE DE 

INDAIATUBA.
R$ 265.000,00

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

02 WC. R$ 280.000,00

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

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

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUI-
TE, SALA AMPLA, COZINHA TIPO 

AMERICANA, BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM COBERTA

R$ 285.000,00

JD. NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 02 

VAGAS. R$ 290.000,00

PARQUE DAS NAÇÕES –CA000
03 DORMITORIOS, SENDO 01 

SUITE,SALA, COZINHA,AREA DE 
SERVIÇO,02 VAGAS DE GARAGEM.  
( ACEITA PERMUTA POR APARTA-

MENTO) R$ 300.000,00

ARDIM MARITACAS – CA03153
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, COZINHA, 02 WC, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM PARA 02 CAR-
ROS,  200 METROS DE TERRENO. 

R$ 340.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA AMERICANA, 02 
WC, LAVANDERIA, CHURRASQUEI-
RA, GARAGEM PARA 02 CARROS. 

R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – CC 00052
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, 

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

JD. BELO HORIZONTE—CA03140
03 DORMITORIOS SENDO 01 SUÍTE, 
SALA, COZINHA PLANEJADA, SALA 

DE JANTAR, SALA DE ESTAR AM-
PLA, BANHEIRO, ÁREA DE SER-
VIÇO, CHURRASQUEIRA, CERCA 
ELETRICA, AQUECEDOR SOLAR, 

GARAGEM R$ 390.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – CC 00074
 02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET, ÁREA DE 
SERVIÇO, 01 VAGA

R$ 400.000,000

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

SALA, COZINHA, WC, CHURRAS-
QUEIRA R$ 420.000,000

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

SALA, COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET. 2 VAGAS
R$ 435.000,00 

SOLAR DOS ITAMARACAS – 
CA03163 03 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA,02 WC, EDÍCULA ABERTA, 
GARAGEM E QUINTAL.

AREA DO TERRENO 318M² AREA 
CONSTRUIDA 180M².

R$ 435.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE 
REAL – CC00099

 03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 
COZINHA, ÁREA GOURMET, GARA-

GEM COBERTA, 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, 

PISCINA, CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

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

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

(CONDOMINIO)

VENDA APARTAMENTOS   

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

DOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BA-

NHEIRO, COZINHA. SEM GARA-
GEM

R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 
355,00 + IPTU R$ 55,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO

R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM.
R$ 165.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – AP00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 159.600,00 + CONDOMINIO DE 

R$ 200,00

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA 

COZINHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00

MIRIM I – INDAIATUBA – AP00948
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-

NHA, WC E GARAGEM
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

BANHEIRO, 01 VAGA
R$ 175.000,000 + R$ 313,00 (CON-

DOMINIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA 

E BANHEIRO (MOBILIADA) ,02 
VAGAS R$ 190.000,000

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

ZINHA, WC, GARAGEM. R$ 
190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

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

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

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

E UMA VAGA DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

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

DE GARAGEM. R$ 210.000,00

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

VAGAS.
R$ 240.000,000  

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – 
AP00946 APARTAMENTO  TODO 
PLANEJADO , 02 DORMITORIOS, 
SALA 02 AMBIENTES,COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,WC GARAGEM  
APARTAMETO TERREO. IDEAL 

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

R$ 250.000,00

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

SUITE, SALA 2 AMBIENTES, COZI-
NHA, WC,01 VAGA R$ 280.000,000 

+ R$ 200,00 (CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AM-
BIENTES, COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 00867
02 DORMITÓRIOS, SALA 2 AM-
BIENTES, COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO WC,01 VAGA GARAGEM. 
R$ 290.000,000

DIADEMA – TABOÃO –AP00950
APARTAMENTO NOVO: 03 DOR-
MITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, 

SALA, COZINHA, 02 WC, 01 GARA-
GEM, AREA DE LAZER COMPLE-

TA, PORTARIA 24 HORAS.
ACEITA PERMUTA POR CASA EM 

INDAIATUBA. R$ 330.000,00

VENDA CASAS 

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

TAL, AREA DE SRVIÇO.
R$ 140.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 
COMERCIAIS NO DISTRITO

SALAS DE  29,43 M² ATÉ 368,26 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 2.000,00

CONDOMINIO AMBASSADOR – SA 
00006 SALA COMERCIAL COM 35 

M²   R$700,00

 OFFICE PREMIUM- SALA COMER-
CIAL – SL 00347 SALA COM 77 M², 

COM BANHEIRO  

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

JD. MORADA DO SOL - SL 00364
50 M² + 2 WC R$ 950,00 

(IPTU INCLUSO)

JD. DO VALE- SL 00366
98 M², 02 WC

R$ 800,00 

CIDADE NOVA – SA00009
SALA DE 30M², 01 WC

R$ 1.100,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

VILA TELLER – SL00328
SALÃO COMERCIAL COM 70 M², 

02 WC, LAVANDERIA, CORREDOR 
EXTERNO LATERAL

( ÓTIMO PONTO P/ FARMÁCIA, 
ESCRITÓRIO) R$ 1.800,00 + IPTU 

R$ 65,00
 

CENTRO - SL 00365
90 M² ,02 WC, 

R$ 2.000 + R$ 154,00 (IPTU) 

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

R$ 2.000,00

JARDIM MORADA 
DO SOL – SL00373

SALÃO DE 140M² , 02 WC, COZINHA. 
R$ 2.200,00

EXCELENTE GALPÃO CIDADE 
NOVA – SL00346

 250 M² R$ 3.500 + IPTU

BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 

04 BANHEIROS R$ 3.500,00 ( INCLU-
SO IPTU)

CENTRO – SL00372
SALÃO COMERCIAL,  COM 08 

SALAS, 05WC, 02 ESCRITORIO, RE-
CEPÇÃO, COZINHA, SALA INFANTIL. 

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!!!
R$ 4.500,00

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, COZI-
NHA, ESCRITÓRIO E VAGA PARA 

10 CARROS R$ 6.000,00 + R$ 240,00 
(CONDOMINIO)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 00044

5.000 M², ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, 
WC, VESTIÁRIO.

R$ 10.000,00 + R$ 600,00 (IPTU)

RECREIO CAMPESTRE  JÓIA – 
GL00045 GALPÃO DE 236M²

R$ 3.600,00 

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD. CIDADE -  CA 03133

01 DORMITORIO, COZINHA, WC, 01 
VAGA DE GARAGEM – CASA DE 

FUNDOS R$ 450,00 

VILA MARIA HELENA – CA02833
CASA DE FUNDOS , 02 CÔMODOS, 
01 WC, E GARAGEM PARA 01 CAR-

RO. R$650,00 ( INCLUSO IPTU )

JARDIM ALICE – CA02273
CASA COM 03 CÔMODOS E ENTRA-

DA PARA MOTO.
R$ 750,00 ( INCLUSO IPTU)

JARDIM MORADA
 DO SOL – CA03151

01 DORMITORIO ,SALA , COZINHA, 
WC, AREA DE SERVIÇO, GARAGEM 

PARA MOTO R$ 800,00 ( IPTU IN-
CLUSO)

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132

02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 
WC E VAGA DE GARAGEM

R$ 850,00

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO – 
CA03146 CASA COM 02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
LAVANDERIA, QUINTAL,E 01 VAGA 

DE GARAGEM COBERTA. 
R$ 900,00 + IPTU R$ 60,00

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM SALA, 
COZINHA, 01 SUITE, LAVANDERIA 
E 01 VAGA. INCLUSO ÁGUA E IPTU 

R$ 950,00

JARDIM MORADA DO SOL – 
CA03164 02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, WC, 02 VAGAS DE GARA-
GEM. R$ 1200,00 ( INCLUSO IPTU )

CHACARAS AREAL – CA 03115
02 DORMITORIOS SENDO UM SUI-

TE, SALA, COZINHA, WC, 02 VAGAS 
DE GARAGEM R$ 1.700,00 + R$ 

142,00 (IPTU)

JARDIM  ESPLANADA II – CA03144
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA,  

WC, 04 VAGAS DE GARAGEM
R$ 1.950,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 SUI-
TE, SALA 02 AMBIENTES, COZINHA 

PLANEJADA,QUINTAL E 0GARA-
GEM PARA 02 CARROS. DORMI-

TÓRIOS, COZINHA E BANHEIROS 
PLANEJADOS. R$ 2.000,00

CASA COMERCIAL-CENTRO 
CA03119 04 SALAS SENDO 1 SUI-
TE, RECEPÇÃO, COZINHA, AREA 
DE SERVIÇO, 3 WC, 08 VAGAS DE 

GARAGEM. R$ 2.500,00

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

RIA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE 
PIZZA, AREA GOURMET, EDÍCULA 
ABERTA,  04 WC,04 VAGAS DE GA-

RAGEM. R$ 2.500,00 ( INCLUSO IPTU)

CENTRO – CA03150
CASA COMERCIAL  , 02 DORMITO-

RIOS,SENDO 01 SUITE,SALA, COPA,-
COZINHA, ESCRITORIO,WC, GARA-
GEM. R$ 2.500,00 + IPTU  R$ 160,00 

CASA COMERCIAL+ SALÃO 
- CENTRO – CA 003121

PISO SUPERIOR 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 COM SUITE, 2 SALA, CO-
ZINHA, EDICULA, ÁREA GOURMET 

COM CHURRASQUEIRA.
SALÃO 100 M² 02 WC

R$ 4.300

CASA COMERCIAL- CENTRO-
-CA02773 04 DORMITORIOS SENDO 
(03 SUITES), 03 SALAS, ESCRITO-
RIO, RECEPÇÃO, COPA, COZINHA, 

05 WC, QUINTAL, 09 VAGAS GA-
RAGEM. R$ 10.000,00 + R$ 700,00 

(IPTU)

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 

SUITES, 10 BANHEIROS, SALA DE 
ESTAR, SALA DE JANTAR AMPLA, 

COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACADEMIA, 

SALÃO DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, 
ESCRITÓRIO, E DOIS HOME THEA-
TER. PISCINA COM DUAS CASCA-
TAS, PEIXES ORNAMENTAIS, GA-

RAGEM PARA 06 CARROS. TODOS 
OS AMBIENTES CLIMATIZADOS E 

COM SOM.
R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 
VAGA. R$ 900,00 + 240,00 (CONDO-

MINIO) + 154,00 IPTU

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.000,00 + R$ 420,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 122,00 (IPTU).

BELA VISTA – AP00947
APARTAMENTO COM 02 DORMI-
TORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

BANHEIRO, MÓVEIS PLANEJADOS 
NA COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 
VARANDA. GARAGEM PARA  02 

CARROS. R$ 1.150,00 + CONDOMI-
NIO R$ 340,00 + IPTU R$ 80,00

CENTRO ED. YPE – AP 00896
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 (CONDOMI-

NIO) + 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 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 

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

COND. E IPTU).

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 AM-

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

140,00 + IPTU R$ 90,00

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DOR-
MITÓRIO, COZINHA, WC, GARAGEM.

R$ 1.400,00 ( INCLUSO CONDOMÍ-
NIO E IPTU).

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

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

R$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, 
WC, LAVANDERIA, 02 VAGAS  NA 

GARAGEM. R$ 1800,00 + CONDOMÍ-
NIO R$ 520,00 + IPTU R$ 113,00



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

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

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

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

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

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2w-
c,churrasqueira com pia e balcão,piscina,4x8,garagem 
descoberta para 6 carros. Aceita entrada de 100 mil + 30 
parcelas de 10 mil
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms,sala,coz,wc,salão 
comercial na frente,garagem descoberta para 4 carros.
CA253 – JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2dorms,-
sala,coz,wc,garagem para 2 carros.
CA282 – PQ INDAIA – R$400 MIL- 2 dorms (1st com 
closet),sala,coz americana,lavabo,varanda,2wc ,portão 
eletrônico,ar condicionado.Piso superior : área gourmet,-
churrasqueira,pia, wc,salão de festa,lavanderia,garagem 
para 1 carro coberta.
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dorms,-
sala,coz,wc,garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITÓRIOS

CA.329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL 
– 3 dorms (1st),sala de estar e jantar,coz,lavanderia,w-
c,churrasqueira,portão eletrônico,garagem coberta para 
2 carros.
CS.328 – JD.REGENTE – R$355 MIL- 3 dorms ( 1st),sala 
2 ambientes,coz americana,lavanderia,wc social,churras-
queira,garagem para 2 carros.
CA.344 – JD.BELA VISTA – R$650 MIL – 3 dorms com 
varanda (1 st com closet),sala de estar e jantar,sala de 
tv,lavabo,coz,lavanderia,wc social,área gourmet,garagem 
coberta para 2 carros.
CA.345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3dorms(1st com 
armários ),sala,coz com armários,wc,lavanderia,dispen-
sa,quintal,garagem
CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,-
coz,lavabo,lavanderia,garagem
CA.367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms 
(1st),sala,coz,wc,lavanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA.316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dor-
ms(2st, 1 delas com hidro e closet),sala de estar  com pé 
direito alto,sala de jantar,coz americana,lavanderia,dorm 
e wc de empregada,dispensa,área gourmet,piscina aque-
cida,quintal,garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CS.338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suites,sala de estar  
com pé direito alto integrada com coz,lavabo,lavande-
ria,área gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor so-
lar,boiler 400l,garagem coberta para 2 carros e descober-
ta 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.527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st),-
sala,coz,lavanderia,hall de entrada,lavanderia,garagem 
para 1 carro.
AP.535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 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
  
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lo-
tes apartir de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²

TE.80 – JD.ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²

CHÁCARAS E SITIOS
 

CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,coz,la-
vanderia,varanda,wc social,piscina 3,5 x 7,fogão e forno a 
lenha,pomar,gramado
CH.717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2suites 
com closet,sala de estar e jantar,varanda,coz 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 
d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água com 20000 L.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$1.000.000,00 
-  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 
casa de 5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 
150m2,tanque de água,nascente com córrego,piscina 
3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro 
sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – dorm,sala,coz,wc,1 
vaga de garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,gara-
gem.
VILA ALMEIDA – R$900,00 – dorm,sala,coz,wc,quintal,-
garagem
CENTRO – R$950,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,sem gara-
gem
CIDADE NOVA – R$1100,00 – 3 dorms ( 1st com a/e),sa-
la,coz com a/e,wc,quartinho de despejo,garagem
ITAMARACA – R$1100,00 – 2dorms (1st com closet),sa-
la,coz,wc,as,garagem.
VILA ALMEIDA – R$1200,00 2 dorms,sala,coz,wc,quin-
tal,entrada pra carro.
CIDADE NOVA – R$3000,00 – Casa frente : 2 dorms,sa-
la,coz,wc,garagem. Casa Fundos : 2 dorms,sala,coz,wc,-
garagem

APARTAMENTOS

VILA FURLAN – R$950,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,entrada 
pra carro
NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$1000,00 – 2dorms,sala,-
coz,wc,1 vaga e garagem.(INCLUSO COND E IPTU)
CIDADE NOVA - R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 vaga 
de garagem coberta. SEM CONDOMINIO
CENTRO – R$1100,00 – dorm,sala,coz,wc

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 40m²,wc
JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m²,3wc,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

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,luz,-
telefone,iptu. Fácil estacionamento.

TERRENOS

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

CASAS

CA03892 – JD. DO VALLE II - 2 dormitórios, sala, cozinha, WC, 
lavanderia e garagem. R$225.000,00
CA03898 – VL. ALMEIDA - 3 dorms (1 suíte), WC, sala, coz. 
planejada, áre de luz c/ elevador externo, escritório, mezanino, 
jardim e garagem p/ 2 carros. R$550.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios (sendo 1 suíte c/ hidro), 
sala de jantar c/ cozinha integrada, sala de estar, varanda ampla, 
vaga p/ 3 carros, cerca elétrica. Edícula c/ área de serviço, sala 
ampla, WC e 1 dormitório grande. R$650.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada integradas, 4 
dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 4 vagas, pisc c/ cascata, 
churrasq e fogão a lenha e ar cond. R$880.000,00
CA03882 – VILA SUÍÇA – 4 dorms (2 suítes - 1 Master e 1 
Demi-suíte), coz.  planejada, lavand, lavabo, 1 suite p/ hóspede, 
salão de festas de 45m², área gourmet c/ churrasq, piscina 5 X 9, 
quintal, garagem coberta p/ 3 carros, aquecedor solar e circuito 
fechado c/ câmeras HD e sensores de presença em toda área 
externa. R$980.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03754 – COND. VILA FORMOSA - 3 dorms (1 suíte), cozinha, 
WC, sala de estar, sala de jantar, área de serviço, 2 vagas de 
garagem e lazer área verde. R$290.000,00
CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , cozinha america-
na planejada, espaço gourmet, lavabo, banheiro social e garagem 
coberta para 2 carros. Em fase de acabamento. R$550.000,00
CA03907 – JD. MONTREL RESIDENCE – 3 dorms (1 suíte), 
sala de jantar e estar, cozinha, área gourmet, jardim, WC, lavabo, 
lavanderia e 1 vaga de garagem. R$550.000,00
CA03703 – VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ – 3 dorms (1 suíe), 
sala de TV, sala 2 amb, sala de jantar, escritório, lavabo, copa, 
coz. planejada, lavand, desp, 2 dorms c/ WC de empregada, 
piscina, churrasq, varanda, depósito, garagem p/ 4 carros e área 
de lazer completa. R$1.200.000,00. Aceita casa ou terreno em 
Condomínio ou apartamento.

APARTAMENTOS

AP01357 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz, 
1 vaga e port 24h. R$165.000,00
AP00695 – ED. TORRES DA LIBERDADE - 3 dorms (1 suíte) 
c/ AE, sala, coz. c/ AE, lavand. c/ AE, 2 vagas e depósito c/ 3m². 
R$500.000,00. Aceita permuta.
AP01358 – EDIFÍCIO ATENAS – 3 dorms (1 suíte c/ closet), 
ampla sala p/ vários ambientes,  escritório, coz. planejada, 3 vagas 
de garagem, depóstio e área e lazer completo. R$1.200.000,00.

CHÁCARAS

CH00637 – REC. DOS PÁSSAROS - Casa principal: sala p/ 
vários amb, sala de estar, sala de jantar e sala de jogos e TV, 4 
dorms, toda avarandada. Piso superior: Mezanino, suíte master 
c/ varanda.
Piso Inferior: 3 dorms (1 suite), WC, copa, coz. Planejada, desp, 
lavand e área de serviço. Casa de hóspede: sala, quarto e coz, 
toda avarandada. Área Gourmet, área de lazer e garagem coberta 
p/ 4 carros. R$2.200.000,00

TERRENOS

TE01568 – COND. JD. RES. VIENA – 250m². Condomínio com 
piscina adulto e infantil, salão de festas, play ground e campo. 
R$180.000,00
TE01749 – JD. CALIFÓRNIA – 260m². R$300.000,00.
TE01751 – CENTRO EMP. DE INDAIATUBA – 1629,07m². 
R$70.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03899 – JD. MORADA DO SOL – 1 dorm, sala e coz. 
R$550,00 isento de IPTU
CA03571 – JD. MORADA DO SOL – 1 dorm, sala e coz. 
R$600,00 + IPTU
CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, coz e gar. R$800,00 
isento de IPTU

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

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03883 – JD. OLIVEIRA CAMARGO – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$600,00 + IPTU
CA1695 – CARLOS ALDROVANDI - 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$700,00 + IPTU
CA03541 – VL. BRIZZOLA – 2 dorms, sala, coz e copa. R$900,00 
+ IPTU
CA03903 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.000,00 + IPTU
CA03773 – PQ. DAS BANDEIRAS – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.100,00 + IPTU
CA02288 – JD. ALICE - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e  gar. 
R$1.100,00 + IPTU
CA02986 – JD. POMPEIA - 2 dorms, sala, coz, WC, lavand. c/ WC 
e 2 vagas de garagem. R$1.200,00 isento de IPTU
CA1767 – JD. REGINA - 2 dorms (1 suíte c/ hidro), sala 2 amb, 
coz. Integrada, gar e edícula. R$2.000,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA03901 – JD. MORADA DO SOL - 3 dorms (1 suíte), sala, coz e 
2 vagas de gar. R$1.300,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, copa, coz e 
gar. R$2.500,00 + IPTU
CA03909 – JD. ADRIANA – 4 dorms (3 suítes), sala 2 amb, sala, 
copa, coz, desp, gar e área de lazer. R$3.500,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02950 – MORADAS DE ITAICI - 2 dorms, WC, sala 2 amb, 
coz, lavand, área c/ churrasq. e 2 vagas de garagem. R$1.500,00 
+ IPTU + Cond.
CA03915 – MONTREAL RESIDENCE - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, 
WC, lavand, churrasq. c/ pia e garagem. R$2.200,00 + IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), sala 2 ambs, 
coz. plan, lavand. plan, escrit, lavabo, pisc, 1 dorm, área c/ churrasq, 
sauna e 4 vagas. R$5.000,00 + IPTU + Cond.

CASAS COMERCIAIS

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

APARTAMENTOS

AP00805 – CIDADE NOVA II - Kitnet mobiliado. R$800,00 isento 
de IPTU
AP01365 – RES. MONTE VERDE – 2 dorms, sala, copa, coz, quintal 
e gar. R$1.200,00 + IPTU + Cond.
AP01155 – VILLÁGIO DI AMORE - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, 
WC, lavand, 1 vaga de garagem, área de lazer completa e portaria 
24h. R$1.300,00 + IPTU + Cond.
AP00895 – ED. SPAZIO ILLUMINARE - Mobiliado: 3 dorms (1 
suíte), sala, coz. e garagem. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP00790 – ED. KELLEN – 3 dorms (1 suíte), sala, coz. planejada, 
desp e gar. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01067 – ED. RENAISSANCE – 3 dorms (1 suíte), coz. planejada, 
sala 2 amb e gar. R$1.600,00 + IPTU + Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte), sala, escrit, coz. 
planejada e gar. R$3.000,00 + IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL00348 – JD. MORADA DO SOL – 40m² c/ WC. R$700,00 + IPTU
SL00367 – CIDADE NOVA I – Piso Superior: 60m² c/ 1 WC. 
R$1.000,00 + IPTU
SL0091 - ED. AMBASSADOR- 30m² c/ 1 WC. R$1.000,00 + 
IPTU + Cond.
SA00004 – PQ. DAS NAÇÕES – 110m² c/ 2 WCs. R$1.100,00 
+ IPTU
SL00235 – VL. SFEIR – 137m². 3 salas, WC, copa, A/S e 2 vagas 
de gar. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL0160 – JD. REGINA – 40m², 2 WCs e 2 vagas de gar. R$1.300,00 
+ IPTU
SL00352 – JD. ROSSIGNATI – 125m² C/ wc. R$1.500,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz e estac. 
R$6.000,00 + IPTU

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

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

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

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-770399164-1734 | 99999-7221
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CASA À VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL - COM PADRÃO DE CONDOMÍNIO 
03 DORMITÓRIO (01 SUITE),CHURRASQUEIRA PORTÃO ELETRÔNICO  - R$290.000,00

CASAS

CA00136-JD. MONTE VERDE-3 dorms c/ suíte +dep. 02 vagas cober-
ta.......................................................................................R$ 480.000,00
CA00083-JD REGINA - 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 amb. Edíc.  ................  
..........................................................................................R$ 625.000,00 
CA00067-JD AMERICA – Precisa reforma, 03 dorms e demais dep. ....  
..........................................................................................R$ 390.000,00
CA00084-JD OLINDA – Sobrado 03 dorms, 1 suite, + dep. Fino acbto.  
..........................................................................................R$ 430.000,00
CA00086-JD ALMEIDA-03 dorms + dep. Comercial. ......R$ 500.000,00
CA00134-JARDIM VALENÇA-3 dorms c/ suíte + dep 02 vags ..............  
..........................................................................................R$ 320.000,00
CA00143-NOVA VENEZA-2 dorms c/ suíte + dep 02 vags. ...................  
..........................................................................................R$ 245.000,00
CA00155-JARDIM EUROPA- 01 dormitório + dep  e quintal. ................  
..........................................................................................R$ 390.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00027- VILAGGIO DI ITAICI- 3 Dorms c/ suíte.  Área de lazer. ........  
..........................................................................................R$ 480.000,00
CA00091-PARK REAL-3 Dorms, c/ suíte + dep. Novíssima. .................  
..........................................................................................R$ 430.000,00
CA00088-MARIA DULCE -03 Dorms, 1 suite, sala ampla, área gourmet, 
linda ..................................................................................R$ 900.000,00
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte, + dep, área gourmet c/ chur-
ras.....................................................................................R$ 450.000,00

APARTAMENTO

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

CHÁCARAS

CH00016-PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts de ter com const., casa com 
4 dorms...............................................................................R$ 320.000,0
CH00011-RECANTO DAS FLORES- Área de lazer, compo, lago c, gra-
mada e cerc  .....................................................................R$ 720.000,00                                                 
CH00012-MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m.  ..R$ 500.000,00 
CH00020-RECREIO CAMPESTRE DE VIRACOPOS- 2 dorms, + dep.  
..........................................................................................R$ 450.000,00

TERRENOS

TE00055-JD. EUROPA  375 metros - ..............................R$ 200.000,00
TE00093-QUINTAS DE TERRACOTA -1.250 metros Aceita permuta. .  
..........................................................................................R$ 230.000,00
TE00067-JD MANTOVA 241 metros . ............................R$ 160.000,00
TE000116-ALTOS DE ITAICI- 335 metros. .....................R$ 230.000,00
TE00013-CAROLINE- 125 metros. ..................................R$  82.000,00
TE00092-PORTAL DE ITAICI-358 metros ......................R$ 305.000,00
TE00132-JARDIM DOS IMPÉRIOS 150 metros.............R$ 135.000,00
TE00142-EROPARK 500metros .....................................R$ 170.000,00

LOCAÇÃO
CASA

CA00122-CIDADE NOVA II- 3dorms, c/ uma suíte + dep ......................  
....................................................................................R$ 2800,00 + iptu
CA00133- ESPLANADA I- 3 suítes +dep c/ planejados .........................  
.....................................................................................R$3.300,00 +iptu
CA00145-JARDIM CALIFORNIA- 2 dorms + dep 2 vagas. ...................  
.....................................................................................R$ 1300,00+ iptu

CA00156-JD ESPLANADA 2- 03 suítes + dep  2 vagas. .......................  
.....................................................................................R$ 3.300,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00075-JD DOS AROMAS- 03 Dorms 1 suite c/ sac 04 vagas ..........  
......................................................................... R$ 3.000,00   cond+iptu
CA00112-VILLAGIO D’ ITAICI- 03 dorms, c/ suíte, + dep ......................  
....................................................................R$ 2.000,00 cond (incluso)
CA00137-MAISON DU PARK-4 suítes + dep c/ piscina .........................  
........................................................................R$ 8.500,00 cond + IPTU
CA00015-AMSTALDEN-3 Suítes + dep c/ piscina 3 vagas ....................  
......................................................................... R$ 5.500,00 cond + iptu

CHÁCARAS

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

APARTAMENTO 

AP00001 - LÊ CHATEAU FRONTENAC- 3 Suítes, sala 2 amb, coz, wc 
social,.piso porcel, 2 vagas, 118 metros. ........ R$ 2.800,00 cond + iptu.
AP00026-JD. SÃO LORENÇO-2 Dorms +dep, 1 vaga coberta. ............  
........................................................................... R$ 800,00  cond + iptu
AP00016-JD. PEDROSO- 1 dorm, + dep. c/ elevador  ...........................  
........................................................................... R$ 700,00  cond + iptu
AP0000- EDIF. GIOVANA- 3 dorms, 1 suíte, c/ a/e, sala 3 amb, coz,  ...  
........................................................................... R$1.800,00  cond+iptu
AP00020-EDIFICIO CLAUDIA - 02 Dorms, sala coz, lavanderia e wc 
social.  ............................................................. R$1.500,00  cond + iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms, sala, coz, wc, e lav. . .  
......................................................................... R$1.300,00  cond + iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga.........  
............................................................................ R$1.800,00 cond+iptu
AP00039-JAEDIM REGENTE- 02 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga. .........  
............................................................................ R$1.450,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas ..........  
........................................................................... R$ 2.300,00 cond+iptu

SALÂO E SALAS

SL00001-AV.VISC.DE INDIATUBA -500 MTS R $ 6.000,00- PISO SUPERIOR.
SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS......................R$ 5.000,00 + iptu
SL00006-CAMPO BONITO- 60 MTS. ........................R$2.000,00 + iptu
SL00004-CENTRO-48,36 MTS. ...........................................R$ 1.300,00
SA00004-AVENIDA CONCEIÇÃO-35MTS .................R$1.200,00 +iptu

CHÁCARAS EM CONDOMÍNIO

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 + cond + iptu.

GALPÕES 

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

PONTO COMERCIAL

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

VENDAS
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

8. ref. site 533702 - Jardim Hubert – kitnet 1 dormt / sala / coz 
/ wc / lavand R$750,00 + IPTU

9. ref. site 272702 - Jardim Morada do Sol -  3 dormt/ sala/ coz/ 
lavand / 2 gar R$1.200 +IPTU

10. ref. site 291602 - Vila Furlan – 1 dormt/ sala / coz / wc / 
lavand / gar R$1.100,00

4. ref. site 298991 - 4 suítes / closet/ hidro/ sala p/4 amb/ larei-
ra/ lavabo/ coz planej/ wc / despensa/ lavand/ 2 gar / adega/ 
área gourmet/ churrasq/ forno/ coz externa/ piscina/ vestiá-
rios/ sauna/ casa de hospedes- R$1.290.000,00 / R$3.900 área 
externa toda gramada, mini campo de futebol, pomar, canil, 
horta.

6. ref. site 67496 - Mosteiro de itaici - at 9.000m2 ac 1.000m2 
- 4 suites / dorm. / escritorio + arm. / sala 2 amb. / copa / 
coz. / lavabo / 2wc / piscina / chur. / salão de festa / estudio / 
campo fut. / quadra areia / casa caseiro / canil / pomar / gar.4 
vagas. r$ 1.800.000,00 / R$4.500,00

2. ref. site 053702 - Vila Avaí – 3 dormt/ 1 suite / sala / coz / 
wc / lavand / gar R$390.000,00

11. ref. site 503891 - Cidade Nova – 3 dormt / sala / coz / wc / 
lavand/ churrasq / gar R$1.900,00 + IPTU

3. ref. site 773702 - Portal do Sol - Área do Terreno 152 m² 
R$120.000,00

1. ref. site 563702 - Jardim Paulistano – 2 dorm/ 1 suite / 
sala / coz / wc / lavand / gar R$330.000,00

12. ref. site 66371 – Jd morada do Sol - 2 dorm. / sala / coz. / 
2 wc / as / 1 gar. + 1 vaga. r$ 1.400,00 + iptu

13. ref. site 699791 -  Parque das Nações – 1 dormt/ sala / 
coz / wc / lavand / gar R$850,00

7. ref. site 113621 - Jd Regina - 3 dorm.(1 suite) / sala / copa-
-coz. / wc / as / edícula c/ pia, dorm, wc e quartinho despejo / 
2 + 2 gar. r$ 600.000,00 / r$ 2.500,00 + iptu 
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual

Dentista

Decoração
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Tortas Veterinária

Segurança eletrônica

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas Pousada

Serviço Autorizado

Pousadas

Psicóloga

MecânicaJóias
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EDITAL  DE  ELEIÇÃO

O SINDICATO RURAL DE INDAIATUBA, entidade 
sindical de primeiro grau, com base territorial na cidade de 
Indaiatuba/SP, situado na Rua Bernadino de Campos, nº 138, 
Centro, na cidade de Indaiatuba – Estado de São Paulo, nos 
termos do disposto nos parágrafos 1º e 4º, do artigo 16 do 
Estatuto Social, vem, através do presente convocar todos os 
seus associados, em cumprimento ao determinado no artigo 
15 do referido Estatuto, para eleger os membros da Diretoria, 
Conselho Fiscal e Delegados Representantes junto à Fede-
ração da Agricultura do Estado de São Paulo, bem como os 
respectivos suplentes, para a eleição que se realizará no dia 
25 de setembro de 2019, 09h00min às 10h00min, na sede 
do Sindicato, situada na Rua Bernardino de Campos, nº 138, 
Centro, nesta cidade de Indaiatuba. Em caso de não se atingir 
o quorum necessário, nos termos prescritos no artigo 39 do 
Estatuto, será realizada nova eleição, em segunda convoca-
ção, no mesmo dia e local, iniciando-se às 10h e 15 min., 
encerrando-se às 17h00min. O prazo para registro de chapas 
será de 04 (quatro) dias, contados do primeiro dia útil seguin-
te da publicação do Aviso Resumido do Edital neste jornal, 
cujo vencimento será prorrogado para o primeiro dia útil, se 
cair no sábado, domingo ou feriado, perante a Secretaria do 
Sindicato, no horário de seu funcionamento das 08h00min 
às 17h00min. O Edital de convocação da eleição encontra-se 
afixado no mural da sede do Sindicato Rural de Indaiatuba no 
endereço acima.

Indaiatuba/SP, 09 de setembro de 2019. 

   

Wilson Tomaseto
      Presidente   
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Ex-
periência em limpeza de piscinas. Dispo-
nibilidade para trabalhar em turnos e aos 
finais de semana. Residir em Indaiatuba.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Conhe-
cimentos no Pacote Office. Residir em 
Indaiatuba. Experiência em almoxarifado 
e expedição.

CONSULTOR (A) COMERCIAL – Ensino 
médio completo. Pacote Office. Experiên-
cia em prospecção de clientes e negocia-
ção comercial. Desejável experiência em 
agência de empregos ou terceirização 
de serviços. CNH categoria B. Irá dirigir 
os carros da empresa em Indaiatuba e 
região. Residir em Indaiatuba.

DOMÉSTICA – Experiencia na função. 
Com carta de referência. Para trabalhar 
de segunda a sexta das 8H as 18H.

ESTÁGIO EM MARKETING – Cursando 
Superior em Publicidade e Propaganda ou 
áreas afins. Residir em Indaiatuba. 

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

FERRAMENTEIRO CNC – Experiência 
em programação de máquinas CNC. 
Conhecimento em programar máquina 
de medir tridimensional. Experiência em 
fabricação de moldes de Ferramentaria. 
Conhecimentos em Solid Works e Auto-
Cad. Residir em Indaiatuba ou Salto.

INSPETOR (A) DE QUALIDADE – Ensino 
médio completo. Pacote Office. Desejável 
experiência em inspecionar peças no 
Ramo de Ferramentaria. Experiência 
com equipamentos de medição. Residir 
em Indaiatuba.

MONTADOR DE ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO – Experiencia em montagem 
e instalação de vidros e esquadria de 
alumínio. Residir em Indaiatuba ou Salto. 
CNH categoria B.

PORTEIRO – Ensino médio completo. 
Experiência na função. Residir em In-
daiatuba.

PROGRAMADOR DE TORNO CNC – Ex-
periência nos comandos Fanuc, Siemens 
e Fagor. Experiência em Ferramentaria. 
Residir em Indaiatuba ou Salto.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Expe-
riencia em manutenção elétrica e mecâ-
nica de máquinas injetoras. Para trabalhar 
em empresa na cidade de Monte Mor. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.

TÉCNICO DE PROCESSOS – Experi-
ência em empresa do Ramo Plásticos 
(Injetoras). Empresa de Monte Mor. 
Disponibilidade para trabalhar em turnos.

TORNEIRO FERRAMENTEIRO – Expe-
riência em operar Torno mecânico con-
vencional. Residir em Indaiatuba ou Salto.

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

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

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

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

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

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

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

ao Pat com todos os documentos.

Confira as vagas
Borracheiro (a) - 1 vaga

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

 metálicas - 2 vagas
Auxiliar de jardinagem e conservação de 

vias permanentes - 1 vaga
Auxiliar de limpeza - 3 vagas

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

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

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

Tosador (a) de animais 
domésticos - 1 vaga

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

Almoxarife - 4 vagas
Assistente administrativo - 2 vagas

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

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

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

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

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

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

Montador (a) de móveis 
de madeira - 1 vaga

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

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

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

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

Representante comercial
 autônomo - 1 vaga

Auxiliar de enfermagem - 2 vagas
Auxiliar de técnico de controle 

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

Técnico (a) em manutenção 
de máquinas - 1 vaga

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

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

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

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

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

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

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

EMPREGOS
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Vendo casa no Par-
que dos Indaias – 8 
cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas ca-
sas em mesmo terre-
no Aceito terreno como 
parte do pagamento 
R$320.000,00 ou finan-
ciamento. F.: (19) 99482-
6697 / (19) 3875-3201 
João. Tendo interesse 
ver fotos na OLX
C o n d o m í n i o  V i s -
ta Verde CC00057 - 
03 suites com closet, 
sala, lavabo, piscina, 
churrasqueira, cozinha, 
banheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
C o n d .  V i s t a  V e r -
de (ITAICI) CC00059 
- 3 dorm.com 01 sui-
te ,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 au-
tos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-
2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO),  BANHEI-
RO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-
sulte-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 construto-
res é possível, desmem-
brar os 2700m² em 4 
lotes, sendo 3 de 380m² 
e 1 de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
OFERTA IMPERDÍVEL! 
Casa de 02 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavan-
deria e garagem para 02 
autos em lote de 125m² 
na morada do sol, por 
apenas R$190.000,00. 
ou R$75.000,00 de En-
trada + 62 X R$2.100,00 
F: (19) 99762-7997 / (19) 
3935-3294 CORRA!
OPORTUNIDADE ÚNI-
CA! Jardim Valença. 
Sendo 136m² de área 
construída,  com 03 
dormitórios 02 wc e ga-
ragem para 03 autos.  
R$130.000,00 de entrada 
+ 50 x R$5.000,00 fixas. 
F: (19) 99762-7997 / (19) 
3935-3294 CORRA!
M SOL ÓTIMA locali-
zação casa em lote de 
250m² construída nos 
fundos e lote livre na 
frente, sendo 03 cômo-
dos e wc por apenas 
r$230.000,00 só a vis-
ta ou financiamento. 
F=99762-7997/3935-
3294 CORRA!
CASA– VILA FURLAN - 
03 dorm.  sendo 01 suíte, 
sala de estar e jantar, 
coz. planejada, 02 wc, 01 
lavabo, área de serviço, 
churrasqueira e garagem 
02 vagas. A/T  180M² A/C  
150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamento). 
F.: (19) 3935-

CASA – JD ESPLA-
NADA - 03 dorm. sen-
do 01 suíte, 01 WC, 03 
sacadas, sala de estar, 
jantar e sala de tv, coz. 
planejada, dorm. de em-
pregada com WC, área 
gourmet, espaço p/ pis-
cina com encanamento 
preparado, aquecimento 
solar em todos os cômo-
dos e garagem coberta 
02 vagas. A/T  360,00 
M²e A/C  270,00 M² - 
R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com pla-
nejados, Sala, Cozinha 
com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Gara-
gem  4 vagas sendo 2 
cobertas. A/C 190,00M² 
e A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00.  F. : (19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dormitó-
rios, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço 
e garagem 02 vagas A/C 
125,00M² E A/T 125,00M² 
- R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
COND. JD. PARK REAL 
– Casa nova em fase de 
acabamento: 3 dormi-
tórios (1 suíte), cozinha 
americana planejada, 
espaço gourmet, lavabo 
e banheiro social, sala, 
lavanderia, garagem 
coberta para 2 carros, 
lazer e portaria 24h. 
R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
COND. JD. MONTREAL 
RESIDENCE – 3 dor-
ms (1 suíte), sala, coz, 
área gourmet, prep. p/ ar 
cond., pé direito alto, gar. 
p/ 2 carros (1 coberta), 
portaria 24h e lazer com-
pleto. R$480.000,00. 
Fone: (19) 99194-0145
Jardim Eldorado - 03 
dorm. c/ suíte, sala 2 
amb, coz e lav. 2 vagas. 
Com móveis planeja-
dos. Aceita permuta com 
terreno. R$ 350.000,00 
F.:(19) 99721-0395
Pau Preto Comercial 
- 3 dorms c/ + dep. 03 
vagas de garagem R$ 
500.000,00 F. :  (19) 
97171-4929 
Maria Dulce - 03 suí-
tes, ar condicionado, 
Escritório, área de lazer 
e aquecimento solar. 
F.:(19) 99721-0395
Jardim Itamaracá Ven-
do/Troco - Casa com 
130 metros de área con-
truída, em terreno de 400 
metros, com 3 dormitó-
rios, sendo uma suíte 
e um WC social, sala, 
cozinha, área de serviço, 
garagem p/ 3 carros, 
todos com acabamento 
em piso frio, corredor 
lateral com 1,5 metros 
de largura, no fundo 
uma área do terreno com 
123m², com opção para 
outra construção, como 
casa terrea e/ ou sobra-
do. Aceito permuta por 
casa de menor valor, nos 
bairros: Maria Helena, 

Jardim Aquario, Cidade 
Nova I e II. O imóvel 
encontra-se em perfeito 
estado de conservação, 
não necessitando de 
gasto com pinturas e 
outros serviços. Valor: 
R$580.000,00. Contato 
direto c/ proprietário F.: 
(19) 3875-0667. Doc: OK
Vendo ou troco: Casa, 
Ponto comercial. Rua 
dos Indaias 256 (próximo 
ao HAOC), 3 vagas, 3 
dorm., 2 banheiros, am-
plo terreno nos fundos e 
terreno de 250 m². Vale 
a pena ver. Valor: R$ 
448.000,00.Tratar com 
proprietário (19) 98817-
5312
Sobrado Condomínio 
Bréscia - Três suítes 
com sacadas, salas de 
jantar, estar, lavabo, 
espaço gourmet, cozinha 
planejada e lavanderia. 
Acabamento de luxo, 
200 m2  de área cons-
truída. Aquecimento so-
lar instalado e pontos 
para ar condicionado nos 
quartos e salas. Condo-
mínio com portaria 24h, 
piscina, salão de festas, 
churrasqueira e qua-
dra (R$ 214,66). Aceito 
apartamento ou terreno 
como parte do paga-
mento. R$ 730.000,00. 
F. 19-992170168 ou 19-
992357764.
Jardim Montreal - Ex-
celente sobrado com 
168m2 – AT150, 3 D 
(2 suítes c/ armários, 
1 suíte c/ close), sala 
cozinha projetada com 
cook top, churrasqueira, 
aquecimento solar, ar 
condicionado, porcela-
natos especiais, grani-
tos, tetos trabalhados, 
esquadrias em alumínio, 
muitas tomadas e mui-
ta iluminação  ampla e 
bela escada mais, ga-
ragem coberta e jardim. 
Fundos para o bosque 
local.  R$660.000,00 
estuda financiamento. 
Localização especial 
19-9.97519921. creci 
65362.
Jardim Montreal - Tér-
rea novíssima, excelen-
te, 3 dormitório sendo 1 
suíte, 2 vagas e demais 
dependências R$530mil. 
Documentação perfeita. 
19-9.97519921. creci 
65362. 
Vende-se casa no Jar-
dim Morada do Sol - 
Garagem 2 carros com 
portão eletronico, sala, 
cozinha, banheiro, 2 
quartos sendo 1 suíte, 
parte superior lavanderia 
e banheiro. Estuda troca 
por terreno de menor 
valor como forma de pa-
gamento. F.: (19) 99735-
5418. Tratar c/ Antonio.
CASA NO CONDOMÍ-
NIO BRÉSCIA - Aca-
bamento de luxo, 200 
m2  de área construída. 
Três suítes com saca-
das, sala de jantar, sala 
de estar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia 
e espaço gourmet pla-

nejado. Aquecimento 
solar instalado e pontos 
para ar condicionado nos 
quartos e salas. Condo-
mínio com portaria 24h, 
piscina, salão de festas, 
churrasqueira e quadra 
(R$ 220,41). Próximo ao 
Parque Ecológico. Aceito 
terreno ou apartamento 
em Indaiatuba, Cam-
pinas e região, como 
parte do pagamento. 
R$ 690.000,00. Direto 
com o proprietário. F. 
19-992170168 ou 19-
992357764.
Vende-se casa em 
Cardeal - dois quartos, 
sala, cozinha america-
na, garagem coberta e 
área de serviços A.T. 
125m² A.C. 99m². Valor 
R$230.000,00. Aceita 
carro e Financiamento. 
F.: (19) 99124-2964

 
CASA -JD. MONTE 
VERDE - 01 dorm., sala, 
coz., WC, lavanderia 
e garagem 01 vaga. - 
R$750,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de serviço 
e garagem 02 vagas. 
Ótimo acabamento. - 
R$1.350,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
COND. JD. MONTREAL 
RESIDENCE – 3 dor-
ms (1 suíte), sala, coz, 
área gourmet, prep. p/ 
ar cond., pé direito alto, 
gar. p/ 2 carros (1 cober-
ta), portaria 24h e lazer 
completo. R$480.000,00. 
Fone: (19) 99194-0145

 
Apartamento com 3 dor-
ms na Cidade Nova R$ 
800 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 dor-
ms no bairro chácara 
do trevo R$370 mil - 
(19) 98254-7703 CRECI 
74.092 
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro 
. cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
ED. Torres da Liberda-
de – 3 dormitórios (1 suí-
te), WC social, sala, cozi-
nha, lavanderia, 2 vagas 
de garagem e home box 
no sub solo. Aceita per-
muta. R$500.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734

ED. Solar dos Giras-
sois - 2 dormitórios, 
sala, cozinha, WC so-
cial, lavanderia, 1 vaga 
de garagem e porta-
ria 24h. R$165.000,00. 
Aceita permuta. Fone: 
(19) 99194-0145
Apartamento JD. Tropi-
cal – 2 dormitórios sendo 
1 suíte, sala 2 ambientes, 
cozinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
E m  I N T E R L A G O S , 
Jd. Consórcio SP - 
R$855.000,00. Oportu-
nidade única e URGEN-
TE, está 20% a baixo 
do preço de mercado. 
Apto de fino acabamento 
com 140m2, 3 suítes 
equipadas, sala ampla 
com 2 vastos ambientes, 
varanda gourmet, cozi-
nha com armários pla-
nejados, área de serviço, 
wc, 2 vagas, Condomí-
nio R$944/mês e IPTU 
R$421/mês, com lazer 
completo, piscinas frias 
e aquecidas, quadras, 
academia, etc. Acesso 
fácil ao comércio, ban-
cos, escolas, shopping, 
avenida Interlagos. Dis-
poníveis fotos e detalhes 
minuciosos. Discute-se 
proposta. 19-9.97519921 
(cel e whatsap) creci 
65362.

Vendo ou troco: Loca-
do por R$4.000,00 ate 
outubro 2020 - Penha 
SP - APTO DUPLEX, 
3 dorms, 1 suíte, 2 va-
gas, cozinha planejada, 
banheira e churrasquei-
ra. A.T: 233 m², A.U: 
133 m². R. Peixoto nº 9 
condomínio residencial 
Itapuã.Valor: R$ 390.000 
- tenho fotos. Tratar c/ 
proprietário (19) 98817-
5312
Vende-se Edificio Por-
tal das Flores - 3 dorm 
- cozinha planejada - 1 
vaga - área de lazer com-
pleta - R$ 260.000,00 
- Direto Proprietário - 
(19) 99368-2711 e (19) 
99256-9976

 
Moacir Arruda -  02 
doms, sala, cozinha e 
lavanderia. 1 vaga de 
garagem R$ 1500,00 
COND+IPTU F.: (19) 
99115-8368

 
Sitio Estrada Mato Den-
tro  - Valor: R$ 2.500. 
000,00 F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sítio em Piedade SP 
-  26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud ,a 12 km do cen-
tro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em indaiatuba de 
igual ou menor valor.
estuda entrada + par-
celamento. F:19-99762-
7997/3935-3294
Sítio em Piedade SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud ,a 12 km do cen-

tro,  r$390.000,00 aceita 
imóvel em indaiatuba de 
igual ou menor valor.
estuda entrada + par-
celamento. f=19-99762-
7997/3935-3294
Sitio a venda entre 
Campinas e Indaiatuba 
- 35.000 METROS COM 
ÁGUA, LAGO E ESTU-
FA P/ ORQUÍDEAS F.: 
(19) 99115-8368
CHÁCARA – LAGOS 
D E  S H A N A D U  - 0 3 
dorm., sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, 
wc, área de serviço 
e garagem 02 vagas. 
Gramada e possui pis-
cina. A/C 258.78M² e 
A / T  5 . 2 8 0 M ²  -  R $ 
790.000,00. F.: (19) 
3935-1413

 
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO - (único lote 
n a  r u a )  1 5 0 m 2  – 
R$1060,00p/ m2 -es-
criturado. F: 19-99762-
7997 / 3935-3294
Jardim Alice - (único 
lote na rua) 125m2 – 
planíssimo – R$1030,00 
p/ m2 – F: 19-99762-
7997 / 3935-3294
CONDOMINIO LON-
DOM PARK-  LOTE 
DE 300M2 POR APE-
NAS R$180.000,00  - 
F: (19)-99762-7997 / 
3935-3294
Cond. JD. Residencial 
Viena - 250m². Con-
domínio com piscina 
adulto e infantil, salão 
de festas, play ground e 
campo. R$180.000,00.
Fone: (19) 99164-1734
D o n a  M a r i a  J o s é 
- Condomínio pronto 
para construir - 300m 
R$ 240.000,00 Á vista 
ou parcelado F.: (19) 
99721-0395
Europark - 500 metros 
Planos R$ 170.000,00 
F.: (19) 99166-8272
Quintas de Terraco-
ta - 1250 metros R$ 
230.000,00 ACEITA 
PERMUTA F . :  ( 19 ) 
98333-5694
Portal de Itaici - 358 
metros R$ 305.000,00 
F.: (19) 99166-8272
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NOTAS DE FALECIMENTO
1 - NABOR GUERALDT 
com 63 anos , Casado (a) 
com VILMA VALIM GUE-
RALDT sendo filho(a) de 
ENIR GUERALDT e ANITA 
SANTOS GUERALDT.deixa 
filho(s): PAULO 39, EDU-
ARDO 35, JESSICA 27, 
Falecido em: 03/09/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
04/09/2019. 

2 - NELCI FERREIRA DOS 
SANTOS RECK com 72 
anos ,  Vivia em União Es-
tável com CIRO ALVARO 
GUIMARÃES, sendo fi-
lho(a) de JOSE FERREIRA 
DOS SANTOS e MARIA 
DO CARMO CAVALCAN-
TE.deixa filho(s): ADELIA, 

LUIS (MAIORES), Falecido 
em: 03/09/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/09/2019. 

3 - ROWILSON LOPES com 
62 anos , Casado (a) com 
MARIA DAS GRAÇAS DE 
SOUZA LOPES sendo filho(a) 
de JOSE BALBINO LOPES 
e MANOELA MENDES LO-
PES.deixa filho(s): ADRIANA 
31, ANDREIA 27, JULIANO 
14, Falecido em: 05/09/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
06/09/2019. 

4 - LEONIDAS DELL’ORTI 
com 52 anos , Casado (a) 
TEREZINHA JANUÁRIO 

DELL’ORTI, sendo filho(a) 
de MAURICIO DELL’ORTI e 
IRIA APPARECIDA TORREZ 
DELL’ORTI.deixa filho(s): 
LUANA, KLEVER, JASSYAN-
DY (MAIORES ), Falecido 
em: 05/09/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 06/09/2019. 

5 - SEBASTIÃO VICENTE 
FERREIRA com 83 anos , 
Casado (a) com MARIA DE 
LOURDES FERREIRA sendo 
filho(a) de ANTONIO VICEN-
TE FERREIRA e RITA MARIA 
DE JESUS.deixa filho(s): RO-
SANA, ROSELI, ROSELENE, 
Falecido em: 05/09/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, 
e sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 06/09/2019. 

6 - ALMERINDA BENEDIC-
TA PACHECO ALCANTARA 
com 80 anos , Era Separa-
do(a) de JOSE PEDRO DE 
ALCANTARA sendo filho(a) 
de BENEDICTO PACHECO 
e JOANA PACHECO.deixa 
filho(s): SUELI 55, SHIRLEY 
62, SERGIO 57, SOLANGE 
48, SIDNEI  (FAL ), Falecido 
em: 06/09/2019, Velado(a) 
no CANDELARIA, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
07/09/2019. 

7 - DALCLER ARMANDO 
MANCINO com 93 anos , 
Era Viúvo(a) de GIACOMO 
MANCINO sendo filho(a) 
de DOMINGOS ARMANDO 
e EMILIA GONÇALEZ AR-
MANDO.deixa filho(s): JOSE 
75, SIDNEY 72, Falecido em: 

06/09/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no CANDELARIA 
aos 07/09/2019. 

8 - FRANCISCO JOSE VON 
AH com 67 anos , Casado 
(a) com MARIA LEONICE 
SINGULANI VON AH sen-
do filho(a) de FRANCISCO 
VON AH e ANASTHAZIA 
HUBERT TELLER.deixa fi-
lho(s): RONY 44, PRISCILA 
34, Falecido em: 07/09/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, 
e sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 08/09/2019. 

9 - IZABEL SILVA GON-
ÇALVES com 80 anos , 
Era Viúvo(a) de VITURINO 
GONÇALVES sendo filho(a) 
de ANTONIO GONÇALVES 

VIANA e ANA RODRIGUES 
DA SILVA.deixa filho(s): HE-
LENA, ALBERTINA, MARIA 
ROSA, MARIA, PAULO, 
Falecido em: 08/09/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
09/09/2019. 

10 - LAUDELINO ROQUE 
com 88 anos , Casado (a) 
com MARIA FEIJO RO-
QUE sendo filho(a) de LUIZ 
ROQUE e MARIA BROCA-
NELLI.deixa filho(s): WIL-
SON 59, IVANILDA 57, IVANI  
52, Falecido em: 08/09/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no CRISTO REDENTOR 
SANTO ANDRE SP aos 
09/09/2019. 

11 - PAULO JORGE com 89 
anos , Vivia em União estável 
com VERGINIA QUITZAU, 
sendo filho(a) de MANOEL 
JORGE NOVO e ANUNCIA-
TA FRANCISCANJA.deixa 
filho(s): EDISON 64, Fale-
cido em: 09/09/2019, Vela-
do(a) no CANDELARIA, e 
sepultado(a) no MUNICIPAL 
DE MONTE MOR SP aos 
10/09/2019. 

12 - ANTONIO CAVALCAN-
TE DA SILVA com 83 anos 
, Casado (a) com MARIA 
FELICIA CARNEIRO CA-
VALCANTE sendo filho(a) 
de AMERICO SILVA e SE-
BASTIANA CAVALCANTE 
DA SILVA.deixa filho(s): 
ANTONIO 48, JULIO 44, 

Falecido em: 09/09/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 10/09/2019. 

13 - JUPIRA BRITTO BA-
TISTA com 83 anos , Era 
Viúvo(a) de ANTONIO 
JOSE BATISTA sendo 
filho(a) de SEBASTIÃO 
PEREIRA DE BRITTO e 
MARIA RODRIGUES DE 
OLIVEIRA.deixa filho(s): 
JUSSARA, SEBASTIÃO ( 
FILHOS MAIORES), Fale-
cido em: 09/09/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
MUNICIPAL DE URANIA 
SP aos 11/09/2019.

Jardim Bréscia - Oportu-
nidade ótima de adquirir 
um ótimo TERRENO com 
240m2, plano, na quadra 
J, principal Rua do Con-
domínio, entre as duas 
áreas de lazer (piscinas, 
quadra, churrasqueira e 
mais), com escritura e 
registro, R$210.000,00. 
19-9.97519921 (cel e 
whatsap) creci 65362.
Jardim Montreal - Ter-
reno de esquina com 
204m2, ótima localiza-
ção, próximo à área de 
lazer (piscinas, quadra, 
churrasqueira, academia 
e mais). R$200.000,00. 
19-9.97519921 (cel e 
whatsap) creci 65362.
Jardim Montreal - Ter-
renos comerciais ao lado 

de fora do condomínio 
com 300m2 ou 500m2 
a R$800,00 o m2. 19-
9.97519921 (cel e what-
sap) creci 65362.
Elias Fausto - Terre-
no excelente na região 
central do município, Jd. 
Alvorada, com 175m2 
(7x25), com construções 
nas três divisas e murado 
na frente. R$112.000,00. 
19-9.97519921 (cel e 
whatsap) creci 65362.
Vendo Excelente Ter-
reno - Plano Condomí-
nio Lagos D’Icarai/Salto. 
306m². Tratar com Bruno 
F.: (19) 99207-3284 Valor 
R$130.000,00
Vende-se Terreno - 6 de 
frente por 25 de fundo. 
Jardim Tropical. Rua: 

Silvio Valdemarim, 235. 
Valor R$160.000,00 F.: 
(19) 99679-1661

 
Aluga-se Salão Comer-
cial - Área total: 60m² 
Cidade Nova R: Lagoas, 
90. Valor R$1700,00 F.: 
(19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550
SALÃO COMERCIAL –
REC. CAMPESTRE JÓIA 
- 250m² construídos. Co-
zinha, mezanino, lavan-
deria, 02 WC’s sendo 01 
adaptado p/ cadeirante. 
- R$4.000,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413

SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Loca-
lizado na marginal do 
Parque ecológico! São 
500m² construídos, possui 
mezanino, escritório e ba-
nheiros. - R$4.300,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413

 
Vendo 6 cadeiras marca: 
Brigatto. Valor: R$400,00 
F.: (19) 3834-6769 / (19) 
99458-0298
Vendo 1 mesa de granito 
por R$150,00 F.: (19) 
3834-6769 / (19) 99181-
1474
Vendo escrivaninha nova 
sem uso R$150,00. F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 
900. F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço ame-
ricano com colchão, jogo 
de lençol, mosquiteiro. R$ 
200.F.: (19)98125-2939
Vendo Portão p/ garagem 
1,80 X 3,0 metros F.: (19) 
3935-1633
Vendo Porta de vidro 1,60 
metros F.: (19) 3935-1633
Vendo TV 14 polegadas 
semi nova F.: (19) 3935-
1633
Vendo Teclado Cassio 
novo na caixa F.:(19) 
3935-1633

Vendo 2 porta p/banheiro 
F.: (19) 3935-1633
Vendo 3 esteiras elétricas 
R$1000,00 (cada) F.: (19) 
3935-1633
Vendo Cabine Acústica- 
Seminova. Tamanho 1 x 
1 x 2.1  Mts. Ideal para 
exames audiométricos 
, locução ou para tocar 
instrumentos musicais de 
sopro. Tratar  pelo What-
sApp  F.: (19) 98359-3991
Vendo Bicicleta Scoot. 
De R$2.000,00 por 
R$800,00.  F.: (19) 3935-
6985
Vendo Máquina de costu-
ra Industrial Kingtex Valor 
R$600,00 F.: (19) 3834-
7739 / (19) 99750-8856

 
Vendo FIT Lx - 2017 
único dono 25.000 km. 
Ar, direção e vidros elé-
tricos. Final de placa 3, 
licenciado. R$60.000,00 
F.: (19) 98106-8731 / (19) 
3801-0204
Vendo Gol G3 - Ano: 
2001. Doc: 2019 OK, Cor: 
Branco. 4 portas, econô-
mico. Ótimo estado Valor 
R$8.500,00. Para mais in-
formações e fotos F.: (19) 
98989-2549 WhatsApp.

 
Prática e teoria Eletrôni-
ca Profº Riccó - Analog/
Digital/Potência Eletric/

Inst. Elétricas comandos 
elétricos (somente teoria) 
Aulas: Individuais ou 
grupos de até 5 alunos 
Aulas: (R$60,00 horas 
seunda a sábado) F.: 
(19) 98714-0111
Ofereço-me para ins-
talação, manutenção, 
revisão preventida e cor-
retiva de alarmes, came-
ras cftv, cerca eletrica, 
porteiro e video porteiro 
entre outros. Preços pro-
mocionais Indaiatuba e 
região. Faça um orça-
mento sem compromisso  
Fone: (19) 99193-2917 
WhatsApp
Ofereço-me como pe-
dreiro encanador, refor-
mas em gerais e peque-
nos reparos na cons-
trução civil.Tratar com 
João. F.: (19) 98329-
8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-
canador, jardineiro e ele-
tricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841

Ofereço-me como diaris-
ta e passadeira Contato 
Vania. F.: (19) 99595-
3390
Ofereço-me como pas-
sadeira e faxineira atendo 
a domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Mani-
cure e Pedicure pé e mão 
R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tam-
bem a domicilio F.: (19) 
99369-5615
Ofereço-me como mo-
torista de Uber Falar 
com Andersson F.: (19) 
99410-0364
Ofereço-me com traba-
lhos em tricô sob enco-
menda F.:(19) 3935-1633
Ofereço-me como casei-
ro para fazer pequenos 
serviços. Tenho 75 anos, 
tenho boa sáude, sou 
aposentado. Não preciso 
receber nenhum dinheiro. 
Só preciso da moradia 
Fone.: (15)99646-7494 / 
(19) 3327-6387

Ofereço-me como as-
sistência técnica em 
máquina de costura in-
dustrial F.: (19)99212-
1731
Ofereço-me como con-
sultora Hinode, Her-
balife, Natura, Avon e 
Jequiti entrega a domi-
cilio Elsa F.: (64) 99224-
6033
Ofereço me para traba-
lhar como anfitrião de 
caozinhos com amor e 
carinho , sendo para 
passear e aconchego 
dormir ,perto da Av: 
Kennedy (sumerboll). 
Indaiatuba. Elza Maria 
Fone: (64) 99224-6033
Ofereço me para traba-
lhar como GTE de loja. 
Possuo exper iênc ia 
com vendas, sendo que 
sempre bati em primeiro 
lugar em vendas nas 
empresas em que atuei, 
sendo lojas ou como 
secretária de vendas 
Fone: (64) 99224-6033



B16 Serviços / Utilidades


