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Família de paciente de 23 anos, que sofreu aneurisma cerebral, autorizou doação
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nizado por Sylvester 
Stallone enfrenta um 
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busca de vingança, 

nessa estreia do 
Topázio Cinemas. 
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O Hospital Augusto de Oliveira Camargo registrou no último dia 12 de setembro a terceira captação de órgãos do ano. 
Familiares de uma paciente de 23 anos, que sofreu um aneurisma cerebral, autorizaram a doação dos órgãos após o diagnós-
tico, por meio de rigorosos protocolos, da morte encefálica. A equipe da Universidade Estadual de Campinas foi acionada 
e realizou a captação do fígado e rins da paciente, auxiliando assim pacientes que aguardam na fila de transplante.

DIVULGAÇÃO

Utilizando o OpenLegis, software desenvolvido pelo Senado Federal, sem custos de 
licenciamento e de instalação, a Câmara presidida por Hélio Ribeiro (foto) espera aper-
feiçoar seus controles internos com a automatização dos processos legislativos. P. A10

ELIANDRO FIGUEIRA
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Editorial
Esclarecimento é essencial

Artigos

A doação de órgaõs ainda é um verdadeiro tabu em 
nossa sociedade. Seja por desinformação ou mesmo por 
desinteresse, muitos prováveis doadores acabam não fa-
zendo valer a sua vontade de ajudar o próximo. Por isso, 
campanhas de incentivo e esclarecimento são cada vez 
mais importantes, para que toda e qualquer dúvida sobre 
o tema sejam sanados e a lista de pacientes esperando 
por um transplante diminua consideravelmente. 

Segundo o Ministério da Saúde, pela legislação bra-
sileira, não há como garantir efetivamente a vontade do 
doador. No entanto, observa-se que, na grande maioria 
dos casos, quando a família tem conhecimento do desejo 
de doar do parente falecido, esse desejo é respeitado. Por 
isso a informação e o diálogo são absolutamente funda-
mentais, essenciais e necessários. Essa é a modalidade de 
consentimento que mais se adapta à realidade brasileira. 
A previsão legal concede maior segurança aos envolvidos, 
tanto para o doador quanto para o receptor e para os servi-
ços de transplantes. Deixar clara a sua vontade é essencial. 

Logicamente, falar sobre vida ou morte não é pauta 
da grande maioria dos brasileiros. No entanto, se todos 
buscarmos maior entendimento sobre o tema, perceber 
a real importância da doação de órgãos pode mudar o 
atual cenário. Atualmente, estão registrados na fila de 
espera por transplantes 44.689 pessoas, considerando-se 
pacientes ativos, semiativos e córnea, o que equivale ao 
Estádio do Pacaembu lotado em final de campeonato. 

Para se ter uma ideia, um doador simples pode tirar 
oito pessoas da fila de espera. Um doador completo pode 
beneficiar até 25 pessoas entre órgãos e tecidos. A 21ª 
Campanha Nacional de Doação de Órgãos está chegando 
e é mais uma chance de compreendermos a importância 
de deixarmos claro nosso desejo de ajudar o próximo.

IGP-10 tem inflação de 
0,29% em setembro

Mercado financeiro espera por 
redução da Selic para 5,5% ao ano

O Índice Geral de Preços–10 (IGP-10), 
calculado pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV), registrou inflação de 0,29% 
em setembro. A taxa é maior que a 
de agosto, que havia tido deflação 
(queda de preços) de 0,47%, mas in-
ferior ao índice de setembro do ano 
passado: inflação de 1,20%. O Índice 
Geral de Preços–10 (IGP-10), calculado 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), 
registrou inflação de 0,29% em setembro. 

O mercado financeiro espera que a taxa 
básica de juros, a Selic, seja reduzida em 
0,5 ponto percentual, dos atuais 6% ao 

ano para 5,5% ao ano, na reunião do 
Comitê de Política Monetária (Co-
pom) do Banco Central (BC), marca-
da para esta terça e quarta-feira (18), 

em Brasília. A expectativa consta da 
pesquisa semanal do BC a instituições 

financeiras no Boletim Focus.

Julyany Rodrigues Gonçalves - Psicóloga, Especialista em Gestão de Pessoas, Neuropsicologia, Psico-Oncologia e Terapia Cognitivo-Comporta-
mental. Atendimento clínico: Rua 7 de Setembro, 494 – Centro, Salto. Telefone: (11) 4456 2019 ; WhatsApp: (11) 99545 8804 / (11) 99538 6019
Email: julyanygoncalves@gmail.com
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Em comemoração à essa data tão importante, a Amira Web System convida todos a participarem da Campanha “Multa Moral” na 
Praça Dom Pedro II e na Praça da Cecap, das 9h às 12h.  
Na ocasião serão distribuídos talões de “multa moral”, que permitirão a adultos e crianças se tornarem fiscais das vagas destinadas 
as pessoas com deficiência com mobilidade reduzida. 
A campanha é fruto da iniciativa da Comissão da Pessoa Com Deficiência da OAB Indaiatuba, e conta com o patrocínio da Amira 
Web System e o apoio da Prefeitura de Indaiatuba e do COMDEFI. 
A multa moral não tem caráter punitivo, nem qualquer intenção de expor ou constranger o cidadão que se utiliza indevidamente 
destas vagas. O objetivo é conscientizar a população sobre a importância do respeito aos 2% de vagas reservadas as pessoas com 
deficiência com mobilidade reduzida.

Assim como os mais diversos sentimentos nos acompanham ao longo da vida, a tristeza também se faz presente em muitos mo-
mentos. Perder um ente querido, desmanchar um relacionamento importante, ser dispensado de um emprego, contrair uma doença, 
discutir com alguém do nosso convívio, são ocorrências, entre muitas outras, que podem gerar tristeza.

É muito importante aprendermos a distinguir a tristeza e a depressão, para que possamos compreender os nossos sentimentos e, 
também, saber quando devemos procurar a ajuda de um especialista.

A tristeza é definida como um sentimento momentâneo, atribuída a um fato ou uma ocorrência e que nos permite elaborar perdas, 
angústias ou sofrimentos decorrentes de episódios inesperados e conflitantes. É provável que a tristeza se prolongue por um período, 
mas o quadro tende a se atenuar gradativamente e a vida vai retomando o seu ciclo natural. 

A depressão, por sua vez, configura-se como um quadro crônico de apatia, indiferença, desesperança, sensação de desprazer 
pela vida e falta de perspectiva.

Para facilitar a diferenciação entre a tristeza e a depressão, é importante considerar alguns aspectos. O primeiro deles vem a ser a 
duração. Enquanto a tristeza pode durar algumas horas ou alguns dias, a depressão, sem tratamento, pode se estender por meses ou anos.

Outro aspecto a ser observado é a intensidade. A tristeza não altera a nossa produtividade, pois mesmo tristes conseguimos 
realizar nossos afazeres cotidianos.  Já nos casos de depressão, o sentimento ruim persiste e afeta a nossa saúde, o trabalho, os re-
lacionamentos, a família e a vida social.

Também é importante considerarmos as causas. Na tristeza, as causas estão diretamente relacionadas a algum acontecimento 
específico, enquanto que na depressão outras causas podem estar envolvidas, tais como, herança genética, aspectos da personalidade, 
fatores ambientais, entre outros.

A depressão pode ser identificada por sinais ou sintomas. Entre os principais, podemos destacar:
- Falta de interesse ou prazer em atividades que antes eram praticadas com entusiasmo;
- Perda ou ganho de peso de forma involuntária;
- Apresentação de problemas relacionados ao sono (dormir pouco ou dormir demais);
- Manifestações acentuadas de irritação ou raiva, sem motivos significativos;
- Cansaço ou lentidão recorrente;
- Dificuldades de concentração;
- Ausência de iniciativa para tomar decisões;
- Sentimentos de culpa ou inutilidade.
Imprescindível portanto é saber que a depressão, na maioria dos casos, tem cura. Portanto, o melhor a se fazer é procurar um 

profissional de saúde mental. Após a avaliação e a confirmação do diagnóstico, geralmente o tratamento consiste na combinação de 
medicamentos com terapia. 

Depressão não é frescura. É nosso dever não rotular e muito menos, depreciar, os nossos sentimentos e os sentimentos daqueles 
que convivem conosco.  Procurar ajuda é sempre a melhor alternativa.

21 de setembro - Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

TRISTEZA X DEPRESSÃO: COMO DIFERENCIÁ-LAS

Dra. Tânia Higaki
Especialista em Implantes Dentais

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

Respeitável público,
Hoje falaremos de pontualidade. Ou a falta dela. O brasileiro tem 
o costume de chegar atrasado aos lugares e achar absolutamente 
normal. Millôr Fernandes dizia que pontual é alguém que resolveu 
esperar muito. Eu me sinto constrangido quando chego no horário 
marcado. Parece que sou um traidor do movimento. Alguns dizem 
que o atraso faz parte da cultura nacional. Haja vista a tolerância 
que temos com o atraso. Vejamos o caso dos pais que marcam 
a festa de aniversário do seu filho as 18H00, para os convidados 
chegarem as 19H00 e acabam por chegar as 20H00. O medico, 
marca a consulta as 16H00, mas só vai te atender com muita sorte, 
duas horas depois. Marca-se uma reunião para determinado horá-
rio, você chega à empresa em tempo, mas devido a uma reunião 
anterior que atrasou, pedem para esperar um minutinho. Alias, 
se te pedirem para esperar esse minutinho, pode contar que esse 
minuto vai durar horas. Disse que vem já já, senta e espera. O 
chato de ser pontual é que não tem ninguém lá para elogiar você. 
Um minutinho que volto já já, semana que vem.

Um minuto, por favor.

Hilton Rufino é radialista formado em Comunicação Social, palha-
ço, 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. Apresen-
tou-se em rede nacional em alguns programas de televisão. Entre eles: 
Rede Record, Programa do Ratinho, Programa Silvio Santos, Pânico 
na Band, entre outros. Atualmente apresenta o Programa do Koringa 
na rádio Jornal FM e co-apresentador 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



Família de paciente de 23 anos, que sofreu aneurisma cerebral, autorizou captação de fígado e rins

Haoc registra terceira doação de órgãos

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br
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O Hospital Au-
gusto de Oli-
veira Camargo 

(Haoc) registrou no 
dia 12 de setembro a 
terceira captação de 
órgãos do ano. Fami-
liares de uma paciente 
de 23 anos, que sofreu 
um aneurisma cerebral, 
autorizaram a doação 
dos órgãos após o diag-
nóstico, por meio de 
rigorosos protocolos, 
da morte encefálica. 

A jovem foi socor-
rida no dia 4 de setem-
bro, data na qual pas-
sou a receber cuidados 
intensivos, porém, os 
exames apontaram a 
completa e irreversível 
parada de todas as fun-
ções do cérebro.

A equipe da Uni-
versidade Estadual de 
Campinas (Unicamp) 

foi acionada e realizou 
a captação do fígado e 
rins da paciente, auxi-
liando assim pacientes 
que aguardam na fila 
de transplante.

O Haoc conta com 
uma Comissão Intra-
-Hospitalar  de Doa-
ção de Órgãos e Teci-
dos para Transplantes 
(CIHDOTT) que é res-
ponsável por detectar 
possíveis doadores de 
órgãos e tecidos, via-
bilizar o diagnóstico 
de morte encefálica, 
criar rotinas para ofe-
recer aos familiares de 
pacientes falecidos no 
hospital a possibilidade 
de doação de córneas 
e outros tecidos, entre 
outras prerrogativas. 

Outras doações
A primeira doação 

de órgãos registrada 
pelo Haoc ocorreu no 

HAOC

Abertura da 21ª Campanha de 
Doação de Órgãos ocorre dia 27

dia 19 de fevereiro. O 
paciente, um homem de 
46 anos, sofreu um Aci-
dente Vascular Cere-
bral Isquêmico, e morte 
encefálica constatada 
através dos protocolos 
que apontam a completa 
e irreversível parada de 
todas as funções do cé-
rebro. Com autorização 
de familiares houve a 
captação das córneas, 
fígado, rins e ossos.

A segunda captação 
de órgãos aconteceu 
na madrugada do dia 
12 de abril. O paciente 
de 47 anos, vítima de 
um Acidente Vascular 
Cerebral Isquêmico, 
passou por exames, tra-
tamentos e internação 
na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI), porém 
o caso evoluiu para 
morte encefálica. Foi 
realizada a doação das 
córneas, fígado e rins.

No próximo dia 27 
de setembro acontece a 
abertura da 21ª Campanha 
Nacional de Doação de 
Órgãos, e a celebração do 
Dia Nacional do Doador 
de Órgãos. Em Indaia-
tuba, as ações começam 
com uma cerimônia no 
Plenário da Câmara Muni-
cipal, onde representantes 
do Instituto GABRIEL 
irão expor a situação atual 
das doações de órgãos e 
transplantes no país. O 
evento terá início às 19h 
e será aberto ao público. 

No sábado, dia 28, 
das 10h às 20h, no Polo 
Shopping Indaiatuba, 
serão oferecidos testes 
de glicemia e aferição 
de pressão arterial. São 
parceiros nessa ação: 
Faculdade Anhangue-
ra, #Juntos e Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba. 

Seja Doador
De acordo com a As-

sociação Brasileira de 
Transplante de Órgãos 
(ABTO), de cada oito 
potenciais doadores, 
apenas um é notificado. 
No Brasil, para ser doa-

dor é preciso comunicar 
à família, pois somente 
os parentes podem au-
torizar a doação.

Um doador completo 
pode beneficiar até 25 
pessoas entre órgãos e 
tecidos. Por isso, o Insti-
tuto GABRIEL convida 
a todos para abraçar 
essa causa em favor da 
vida. “Trata-se de dar-
mos continuidade à vida 
de milhares de pessoas 
que tem suas próprias 
histórias e sonhos e que 
dependem apenas de um 
gesto de solidariedade 

e amor ao próximo”, 
relata a presidente da or-
ganização, Maria Inês. 

Segundo dados do 
Ministério da Saúde, até 
agosto deste ano, a fila de 
espera por transplantes 
registra 44.698 pessoas, 
considerando pacien-
tes ativos, semiativos e 
córneas. Destes, 32.877 
pessoas aguardam por 
órgãos sólidos como 
coração, rim, pâncreas, 
fígado, entre outros, sen-
do que 29.837 pessoas 
aguardam transplante re-
nal, e 11.812 por córnea. 

Hospital conta com Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes
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OAB lança Multa Moral 
Proposta da campanha é incentivar motorista a respeitar 
vagas de uso exclusivo de PCD e idosos em Indaiatuba

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A Comissão dos 
Direitos das Pes-
soas com Defi-

ciência da Ordem dos 
Advogados do Brasil 
(OAB) - Subseção In-
daiatuba lança hoje (20) 
a campanha Multa Moral, 
com apoio da Prefeitura e 
do Conselho Municipal 
para Assuntos da Pessoa 
com Deficiência (Comde-
fi). O objetivo é envolver 
a sociedade no trabalho 
de conscientização sobre 
o respeito às vagas de es-
tacionamento reservadas 
ao uso exclusivo de pes-
soas com deficiência nos 
locais públicos e privados 
do município. A iniciati-
va conta com patrocínio 
da Amira Web Systems. 

Representantes da 
OAB Indaiatuba promo-
vem uma mobilização 
amanhã (21), Dia Nacio-
nal de Luta das Pessoas 

com Deficiência, em 
dois pontos da cidade: 
Praça Dom Pedro II, no 
Centro, e no Boulevard 
da Cecap, das 9h às 12h. 
O objetivo é orientar e 
conscientizar a popula-
ção sobre o respeito às 
regras de inclusão social. 

Na ocasião, serão 
distribuídos bloquinhos 
da campanha “Multa 
Moral”, que permitirá 
aos cidadãos assinalar a 
infração que flagrar nas 
ruas e deixar no para-bri-
sa do veículo. A “multa” 
vem com a frase: Não 
cobramos dinheiro. Co-
bramos ATITUDE! Res-
peite o direito de quem 
precisa desta vaga.

Vagas
Hoje o município 

disponibiliza 30 vagas 
exclusivas para PCD 
(Pessoa com Deficiência) 
e 77 para idosos nas áreas 
cobertas pelo estacio-
namento rotativo Zona 
Azul, na região central 

DA REDAÇÃO
r edação@maisexpressao .com.br

da cidade e na Avenida 
Francisco de Paula Leite. 
Lembrando que tanto 
deficientes como idosos 
têm direito ao estaciona-
mento gratuito em qual-
quer vaga nas áreas de 
Zona Azul, desde que os 
veículos estejam devida-
mente identificados.

Desde fevereiro de 
2014, o cartão que autoriza 
o uso de vagas especiais é 

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

Assaí abre mais de 
200 vagas na cidade

OPORTUNIDADE

xxx

emitido diretamente pelo 
Departamento de Trans-
portes, que fica na Ave-
nida Francisco de Paula 
Leite, 2.263, no Jardim 
Kyoto. O horário de fun-
cionamento é de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 

Para a emissão do 
cartão é necessária a 
apresentação do RG, 
CPF, comprovante de 
residência e laudo médi-
co, no caso de PCD. To-
dos os documentos de-
vem ser originais. Mais 
informações pelo telefo-
ne (19) 3894-2049.

A rede de autosserviço 
Assaí Atacadista está se-
lecionando profissionais 
para sua unidade que será 
inaugurada em Indaiatuba 
nos próximos meses. São 
mais de 200 vagas, in-
cluindo posições para pes-
soas com deficiência, para 
todos os setores da loja: 
operador de caixa, auxiliar 
de Recursos Humanos, 
cartazista, empacotador, 
fiscal de prevenção, ope-
rador de empilhadeira, 
conferente, cozinheiro, 
entre outras posições. 

Os interessados podem 
se cadastrar pelo site www.
assai.com.br/trabalhe-co-
nosco até o dia 4 de outubro. 
Outra opção é comparecer 
ao Posto de Atendimento 
ao Trabalhador (PAT), que 
fica na Rua Jacob Lyra, 344, 
no Parque das Nações. 

A empresa oferece re-

muneração compatível com 
o mercado, além de um 
pacote de benefícios que in-
clui Vale Transporte, Vale 
Alimentação, refeição no 
local de trabalho, assistên-
cia médica e odontológica 
e seguro de vida, entre ou-
tros. Possui ainda um plano 
estruturado de carreira e 
investe em capacitação e no 
desenvolvimento profissio-
nal de seus colaboradores.

O Assaí Atacadista pos-
sui 151 unidades em 18 
estados e no Distrito Fe-
deral. Negócio de atacado 
do GPA, a rede opera com 
o formato Cash&Carry, 
conhecido como atacado 
de autosserviço. Em 2018, 
a bandeira inaugurou 18 
novas unidades no Brasil e 
fechou o ano com vendas 
brutas de R$ 24,9 bilhões, 
expansão de 24,2% em 
relação ao ano anterior.

Assaí Atacadista possui 151 unidades em 18 estados e Brasília
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Morte por febre maculosa é averiguada
Carmelina Alves Reis, 58 anos, ficou três dias internada e faleceu no último dia 13

Trecho do atestado de óbito que indica a causa da morte de Carmelina: Prefeitura afirmou que caso está em investigação e aguarda a confirmação de análise do Instituto Adolfo Lutz  

DIVULGAÇÃO

Mo r a d o r a  d o 
C o l i n a s  d o 
Mosteiro de 

Itaici, Carmelina Alves 
Reis, de 58 anos, fale-
ceu no último dia 13 
de setembro, vítima de 
febre maculosa. O Mais 
Expressão conversou 
com seu marido, An-
tônio Pereira Reis, que 
confirmou a informação, 
que consta no atestado 
de óbito. Questionada, 
a Prefeitura afirmou que 
o caso está em investi-
gação e aguarda a con-
firmação de análise do 
Instituto Adolfo Lutz, 
que deve ser divulgada 
ainda hoje (20).

“Onde moramos tem 
muita capivara, mas nun-
ca tínhamos encontrado 
nada parecido”, afirma 
Antônio. “Minha esposa 
ficou três dias internada 
(no Hospital Augusto 

de Oliveira Camargo), 
com muita febre, vômito, 
dores nas costas e na bar-
riga. Foi devastador”. O 
marido da vítima afirma 
ter tirado três carrapatos 
de sua esposa. “Também 
tinha um carrapato em 
mim, mas fiz diversos 
exames e nada foi detec-
tado”. As capivaras são 
hospedeiras da bactéria 
da febre maculosa, que 
é transmitida aos hu-
manos pela picada do 
carrapato-estrela.

Por meio de nota en-
viada na última terça-
-feira (17), a Prefeitura 
informou que a equipe 
de Vigilância em Saúde 
intensificou uma ação de 
prevenção e informação 
sobre os cuidados com a 
febre maculosa no bairro 
Colinas do Mosteiro de 
Itaici, distribuindo mate-
rial informativo e tirando 
dúvidas dos moradores. 
Segundo a nota, a ação 
será mantida até hoje (20). 

O Mais Expressão 
entrou em contato com 
a Associação de Mora-
dores dos Loteamentos 
Colinas do Mosteiro, 
Recanto dos Pássaros 
e Terras de Itaici de 
Indaiatuba (ACMTI), 
que por e-mail enviou 
a seguinte resposta na 
última terça-feira (17): 
“A Associação Colinas 
do Mosteiro e Terras de 
Itaici não recebeu, até o 
presente momento, ne-
nhuma informação por 
fontes oficiais, somente 
por familiares da víti-
ma. Estamos em contato 
com as autoridades para 
maiores esclarecimentos 
quanto à causa do óbito 
e, caso confirmada a do-
ença, se foi contraída nos 
bairros de atuação desta 
associação”, destaca Ta-
tiane Lino, líder admi-
nistrativa da associação. 

“No mais, informo 
que a ACMTI sempre 
observou as orientações 

dos órgãos ambientais 
sobre os cuidados ne-
cessários com capivaras 
e carrapatos”, completa, 
informando ainda sobre 
a ação implantada pela 
equipe da Vigilância em 
Saúde da Prefeitura.  

Em informativo atu-
alizado na última quar-
ta-feira (18), a Vigilân-
cia Epidemiológica da 
Secretaria Municipal de 
Saúde atualizou o nú-
mero de casos de febre 
maculosa registrados na 
cidade este ano. Foram 
18 notificações, sendo 
que 13 casos foram des-
cartados e outros cinco 
aguardam resultado. Des-
tes, apenas um óbito está 
em investigação. 

Tratamento
Segundo o Ministé-

rio da Saúde, a doença 
se manifesta com febre 
de início súbito, dor de 
cabeça, dores no corpo, 
manchas vermelhas na 
pele, começando nos 
pés e mãos e lesão no 
local onde o carrapato 
ficou preso. É impor-
tante avisar o médico 
também se a pessoa 
frequentou área sabida-
mente de transmissão 
de febre maculosa nos 
15 dias anteriores.

Nos humanos, a do-
ença tem alta letalida-
de e é adquirida pela 
picada do carrapato in-
fectado com a bactéria 
Rickettsia rickettsii e a 

transmissão geralmen-
te ocorre quando o ar-
trópode pica e perma-
nece aderido ao corpo, 
portanto, quanto mais 
rápido os carrapatos 
forem retirados, menor 
será o risco de contrair 
a doença.

O tratamento se dá 
com antibióticos que, 
em caso de suspeita, 
devem ser prescritos 
imediatamente, mes-
mo antes da confir-
mação labora tor ia l 
do caso.  Não é re-
comendada a terapia 
com antibióticos para 
indivíduos sem sinto-
mas que tenham sido 
recentemente picados 
por carrapatos.

DA REDAÇÃO
r edação@maisexpressao .com.br



A6 | cidade  

Sem custos de licenciamento e instalação, software foi desenvolvido pelo Senado Federal 
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Ao mesmo tem-
po que com-
pleta profunda 

reestruturação admi-
nistrativa que exigiu a 
extinção de inúmeros 
cargos comissionados 

Câmara automatiza controles internos
DIVULGAÇÃO

Câmara oferece wi-fi para que população confira processos e consulte andamento de projetos

e a dispensa de seus 
ocupantes, a Câmara 
Municipal de Indaia-
tuba evolui no aper-
feiçoamento dos seus 
controles internos com 
a automatização dos 
processos legislativos. 

De acordo com o 
chefe do Departamento 

de Tecnologia de In-
formação (TI), Alberto 
Gonçalves de Mello Jr, 
desde o final de agosto a 
Câmara vem espelhan-
do o processo digital ao 
físico, inclusive com o 
uso de assinaturas di-
gitais e os registros de 
sua tramitação. “Hoje 

todo cidadão consegue 
acompanhar pelo seu 
celular tanto o anda-
mento dos trabalhos 
legislativos como o de 
todos os outros docu-
mentos protocolados 
na Câmara Municipal”, 
afirmou o servidor.

Na opinião do pre-
sidente Hélio Ribeiro, 
a Câmara alcançou um 
nível de inovação e se-
gurança de seus contro-
les internos que a colo-
ca entre as principais 
cidades do país. “Por 
aconselhamento de es-
pecialistas e medida de 
economia, conviemos 
que deveríamos utilizar 
o software desenvolvido 
pelo Senado Federal, de-
nominado OpenLegis. É 
um sistema considerado 
completo, seguro, de 

fácil acessibilidade e, 
melhor ainda, sem cus-
tos de licenciamento e 
de instalação”, revela. 

“Não tenho dúvida 
de que o Tribunal de 
Contas, já na próxima 
auditoria, avaliará de 
modo muito positivo a 
gestão da Câmara pelo 
que alcançou no que diz 
respeito à transparência, 
à precisão e à rapidez na 
transmissão de dados e 
informações”, afirma o 
presidente da Câmara. 

Transparência
A adoção do proces-

so legislativo eletrônico 
veio acompanhada de 
outras ações. “Estamos 
tomando medidas que 
visam facilitar tanto o 
controle interno quanto 
o externo. No caso do 

controle interno, proce-
demos um ganho estru-
tural de TI com a con-
vocação dos técnicos 
aprovados em concurso 
público e a renovação e 
atualização dos equipa-
mentos”, destaca Hélio.  

O objetivo, segun-
do o presidente  da 
Casa, é que o controle 
externo não se res-
trinja ao Tribunal de 
Contas e o Ministério 
Público. “Desejamos 
que o nosso trabalho 
seja avaliado e moni-
torado pelo cidadão. 
Também disponibili-
zamos wi-fi na Câmara 
para que todos tenham 
condições de consultar 
o andamento dos pro-
cessos ou conferir os 
projetos e pareceres 
das comissões”. 
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A Secretar ia  de 
Educação de In-
daiatuba informa 

as datas para matrículas 
de 2020 na Rede Munici-
pal de Ensino. Os alunos 
que estão matriculados 
nas escolas municipais e 
continuarão os estudos 
nessas unidades escolares, 
já têm vaga garantida. A 
fase de inscrições para 
crianças que se encontram 
fora da rede pública co-
meça no mês de outubro. 

Os interessados pelas 
vagas devem procurar as 
Escolas Municipais mais 
próximas da residência do 
estudante, nas datas men-
cionadas abaixo, das 8h às 
12h e das 13h às 17h. Os 
documentos necessários 
são: cópia da Certidão de 
Nascimento e cópia do 
Comprovante de Endere-
ço (IPTU, conta de água 
ou de energia elétrica). 
Posteriormente os pais se-
rão informados para qual 

Educação divulga datas para matrícula
Fase de inscrições para crianças que se encontram fora da rede pública começa no mês de outubro

ELIANDRO FIGUEIRA

Caso os pais queiram deslocar a matrícula do aluno para outra unidade, a inscrição não garante vaga na escola pretendida
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escola municipal seu filho 
será encaminhado. Con-
fira em www.indaiatuba.
sp.gov.br/educacao/edu-
cacao-basica/ o endereço 
das unidades escolares.

As matrículas dos 
alunos que ingressarão 
no 1º ano e 6º ano do 
ensino fundamental se-
rão realizadas automa-

ticamente pelo sistema 
SED (Secretaria Escolar 
Digital) por endereço. 
Caso os pais queiram 
deslocar a matrícula do 
aluno para outra Uni-
dade Escolar do seu 
interesse, a inscrição 
por deslocamento não 
garante a vaga na esco-
la pretendida e o aluno 

poderá ser direcionado 
a outra Unidade Escolar 
próxima do endereço.

A partir de 5 de de-
zembro e durante o ano 
de 2020, os candidatos 
que perderam os prazos 
previstos no programa de 
matrícula antecipada de-
verão procurar as escolas 
para o cadastramento.

CALENDÁRIO
Creches
16 a 18/09 - Renovação de 
matrículas
15/10 - Matrícula novos 
alunos (Berçário I e II/ 
Maternal I e II)
Educação Infantil
7 a 9/10 - Etapa I (crianças 
que completam 4 anos 
até 31 de março de 2020 

e frequentam as creches 
em 2019)
17, 18 e 21/10 - Etapa I 
(crianças que completam 
4 anos até 31 de março de 
2020 e estão fora da Rede 
Pública)
23 a 27/09 - Etapa II (re-
novação de matrícula para 
alunos que frequentam a 
Etapa I em 2019)
15 e 16/10 - Etapa II (ma-
trícula para alunos novos)
Ensino Fundamental
23 a 27/09 - Renovação de 
matrículas 
1º a 31/10 - Inscrições 
do 1° ao 5° ano e EJA 
(Educação de Jovens e 
Adultos) para alunos fora 
da Rede Pública
Inscrição por Deslocamento
29/11 e 05/12 - não garan-
te a vaga na escola pre-
tendida e o aluno poderá 
ser direcionado a outra 
Unidade Escolar próxima 
do endereço
Divulgação
29/11 - divulgação aos 
pais sobre a escola de 
destino do 1º ao 6º ano 
(matrícula automática)
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POR TATIANE DIAS

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

Planck  promove  no 
próximo dia 9 de outu-
bro (quarta-feira), das 
8h às 22h, o UniMAX 
Profissões 2019. As 
atividades acontecem 
no Campus I, que fica 
na Avenida 9 de De-
zembro, 460, no Jardim 
Pedroso, em Indaiatu-
ba. A entrada é gratuita.

O evento UniMAX 
Profissões 2019 é o mo-
mento em que a insti-
tuição de ensino abre as 
portas para comunidade, 
alunos, professores e ges-
tores de escolas públicas 

e particulares conhece-
rem as instalações e toda 
a infraestrutura da Uni-
MAX, além de propor-
cionar a oportunidade de 
conversar com professo-
res dos mais de 20 cursos 
de graduação, esclarecer 
dúvidas, dar orientação 
profissional e auxílio na 
escolha da carreira. Entre 
as atividades previstas 
estão palestras, testes de 
interesse profissional, 
exposições dos cursos, 
dinâmicas, tour e mais. 

Interessados em par-
ticipar podem se inscre-
ver em www.unimax.
faj.br/unimax-profis-
soes ou diretamente 
no dia do evento, no 
Campus I da UniMAX.

Edição 2019 da UniMAX Profissões 
acontece no próximo dia 9 de outubro
Evento tem por objetivo auxiliar na escolha da carreira e apresentar cursos da instituição

DIVULGAÇÃO/UNIMAX
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Durante o UniMAX 
Profissões haverá pon-
tos de inscrição com 
oportunidades de des-
conto especial para o 
Vestibular 2020.

Vestibular 2020
Seguem abertas as 

inscrições para o Vesti-
bular 2020 da UniMAX 
– Centro Universitário 
Max Planck. Para se 
inscrever, acesse o site 
www.faculdademax-
planck.edu.br e clique 
na opção Vestibular 
2020. A prova será re-
alizada no dia 27 de ou-
tubro (domingo), com 
início às 9h. Mais in-
formações pelo telefone 
(19) 3885-9900.

Durante evento, os interessados poderão conhecer a infraestrutura e os cursos da UniMAX
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Lucimara Andriani conta que unidade local foi convidada para pilotar programa inovador da rede

De casa nova, Yázigi lança campanha
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O Yázigi Indaia-
t uba  e s t á  de 
casa nova.  A 

partir deste sábado, dia 
21, a escola de inglês e 
espanhol apresenta suas 
novas instalações, na 
Rua Sete de Setembro, 
369, na Vila Sfeir. A 
missão continua a mes-
ma: mais que ensinar 
idiomas, o Yázigi quer 
fazer diferença na vida 
de seus alunos, capa-
citando cada um deles 
como pessoas e melho-
res cidadãos.  

A abertura do novo 
espaço contará com ex-
posição de trabalhos 
realizados pelos alunos 
e o lançamento da Act 
To Impact, campanha 
nacional da rede Yázigi 
apoiada no conceito 3Rs 
(Reduce, Reuse and Re-
cycle), em parceria com 
a WWF (World Wide 
Fund for Nature), or-
ganização da sociedade 
civil brasileira, de natu-
reza não-governamental 
e constituída como as-

sociação civil sem fins 
lucrativos que trabalha 
para mudar a atual tra-
jetória de degradação 

ambiental e promover 
um futuro onde socie-
dade e natureza vivam 
em harmonia. 

Nes ta  campanha , 
além das ações de cons-
cientização, o material 
reciclado arrecadado 
será vendido e o valor 
será doado para uma 
instituição. “Nossa uni-
dade foi convidada para 
pilotar um programa 
inovador para a rede 
Yázigi. Esta nova es-
trutura física visa exa-
tamente acomodar esse 
novo momento”, desta-
ca Lucimara Andriani, 
franqueada da unidade. 
“Além de aulas regu-
lares de inglês, oferta-
remos aulas de outros 
idiomas, como alemão, 
francês e italiano. Tere-
mos também cursos in-

tensivos para os adultos 
e espaço com atividades 
diferenciadas para as 
crianças”, revela.

Diferencial
O Yázigi está há 22 

anos em Indaiatuba ofe-
recendo os melhores 
cursos de idiomas. Os 
professores possuem 
certificação internacio-
nal, formação na área de 
letras, pedagogia e afins. 
O principal objetivo é 
fazer o aluno pensar, 
interpretar e falar em 
outra língua sem notar 
que está aprendendo. 
Passeios ecológicos, 
festas e projetos cul-
turais fazem parte do 

aprendizado. 
Todos os conteúdos 

dos cursos de diversos 
idiomas são parame-
trizados pelo Marco 
Comum Europeu, fer-
ramenta que afere níveis 
de proficiência linguís-
tica. A escola possui 
turmas com aulas de 
segunda a sexta-feira, 
nos períodos da ma-
nhã, tarde e noite, e 
aos sábados, com aulas 
no período matutino e 
vespertino. Para mais 
informações,  acesse 
www.yazigi .com.br/
indaiatuba, ligue para 
(19) 3816-2416 ou envie 
e-mail para indaiatu-
ba@yazigi.com. 

Abertura do novo espaço contará com exposição de trabalhos realizados pelos alunos e lançamento de campanha de cidadania da rede Yázigi com a WWF



Na noite da últ i-
ma sexta-feira (13), a 
equipe do GAP  abor-
dou um indivíduo com 
material utilizado para 
a fabricação da droga 
lança-perfume.

A equipe realizava o 
patrulhamento no Jar-

dim Morada do Sol, e 
em deslocamento pela 
Rua Silvio Candello, 
suspeitou de três in-
divíduos. Eles foram 
abordados e na mochila 
de L.A.O.J. os guardas 
civis localizaram um 
frasco de um litro de 

diclorometano, um tipo 
de solvente altamente 
tóxico, além de uma 
garrafa de 2,5 litros que 
o indivíduo informou 
ser do mesmo produto.

Solvente
O solvente  diclo-

rometano tem a ven-
da restrita, e é um dos 
componentes utilizados 
para fazer a droga lança-
-perfume. Questionado, 
L.A.O.J. disse que ia le-
var o produto para uma 
festa na cidade vizinha 
de Campinas.

Com os outros dois 
indivíduos, nada de ilí-
cito foi localizado, po-
rém confessaram que 
iriam comprar uma dose 
do produto para “ba-
forar”, termo utilizado 
entre os usuários, que 
indica o modo de utili-

zação da droga.
Diante dos fatos, tudo 

foi conduzido até a dele-
gacia de polícia, onde o 
delegado de plantão to-
mou as medidas cabíveis 
a polícia judiciária. Todo 
o material apreendido 
seguiu para a perícia.

FLAGRANTE

RESGATE

OCORRÊNCIA

Indivíduo é abordado com materiais para fabricação de lança-perfume

Ação da Defesa 
Civil resgata ouriço

Assalto é registrado  
na Presidente Vargas

Pai e filho morrem no Distrito Industrial
Vítimas trabalhavam em manutenção de container quando inalaram produtos químicos
DA REDAÇÃO
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As vítimas não utilizavam nenhum equipamento de segurança; o caso foi registrado como morte suspeita pelas autoridades

Nesta segunda-feira 
(16), a equipe da Defesa 
Civil de Indaiatuba resga-
tou um ouriço que estava 
no Bairro Helvetia Park.

Ele estava machu-
cado, foi capturado e 

Na manhã da última 
sexta-feira (13), um su-
permercado localizado 
na Avenida Presidente 
Varga foi alvo de as-
salto. Segundo o repre-
sentante da empresa, o 
autor do roubo colocou 
em sua mochila um litro 
de uísque e um litro de 
conhaque. Em seguida 

rap idamente  levado 
para a Associação Mata 
Ciliar, onde recebeu 
atendimento veterinário 
e deverá ser reinserido 
em seu habitat assim 
que estiver apto.

saiu do supermercado, 
mas foi detido pelos 
próprios funcionários 
do estabelecimento.

Em depoimento, o au-
tor disse ser viciado, que 
faz tratamento no Caps 
(Centro de Atenção Psi-
cossocial) e que colocou as 
bebidas em sua bolsa, pois 
estava em abstinência.

DIVULGAÇÃO

Um homem de 
50 anos e seu 
f i l h o  d e  1 9 

morreram após inala-
rem produtos químicos 
enquanto realizavam 
a impermeabilização 
em um container loca-
lizado na empresa em 
que t rabalhavam no 
Distrito Industrial.

De acordo com in-
formações, nenhum de-
les usavam equipamen-
tos de segurança. Outro 
funcionário da empresa 
foi quem encontrou os 
dois corpos. O regaste 

foi acionado, mas Mo-
acir Nascimento Lopes 
e Vinicius Filho Lopes 
não resistiram.

A perícia foi acio-
nada até a empresa, na 
Avenida Vitória Mar-
tini, e o caso foi regis-

trado como morte sus-
peita. Ainda no local 
dos fatos foram encon-
trados galões de tíner, 

um solvente para tintas 
e vernizes, possíveis 
causa da intoxicação.

Em nota, a empresa 

Esplendor Superfície, 
que atua na área de cro-
mação nos setores auto-
motivo, higiene pessoal, 
construção civil, eletro-
domésticos e perfumaria 
afirma: “lamentamos 
profundamente o ocorri-
do e expressamos nossos 
sentimentos, e perma-
necemos concentrados 
no acompanhamento 
das ações adotadas pela 
empresa subcontratada, 
visando total apoio aos 
familiares”.

As vít imas foram 
veladas no Cemitério 
J a rd im  Memor i a l  e 
enterro aconteceu em 
Viçosa, Minas Gerais.
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No último domingo 
(15) foi realizada a última 
rodada da segunda fase 
do Campeonato Amador 
em sua Divisão Espe-
cial. Foram definidas as 
quatros equipes que irão 
disputar as semifinais.

O primeiro confronto 
foi entre Mastiga Samba e 
Camisa 10. O Camisa 10 
precisava vencer e torcer 
por um tropeço da Ponte 
Preta, mas não foi isso 
que aconteceu. O Mastiga 
venceu por 2 a 1 e avan-
çou para semifinais.

Jogando em casa, 
a Ponte Preta goleou o 
Sport Club Indaiatuba 
por 5 a 1 e também con-

CIDA SANTOS
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No último domingo foram definidas as quatro equipes que irão disputar as semifinais do Campeonato Amador Divisão Especial

Fora de casa, ADI goleia Hortolândia pela Liga Paulista 2019

FUTSAL

Última rodada da segunda fase da Divisão Especial foi realizada no domingo (15)
Campeonato Amador define semifinalistas

A equipe de futsal 
masculino da Associação 
Desportiva Indaiatubana 
(ADI) entrou em quadra 
na noite terça-feira (17) 
para enfrentar a equipe 
do Hortolândia, fora de 
casa, pela Liga Paulista de 
Futsal. A equipe vinha de 
um empate em casa diante 
do São Carlos e precisava 
da vitória para brigar pelas 
primeiras posições. 

Jogando fora de casa a 
equipe de Indaiatuba não 
se intimidou e foi para 
cima dos adversários. Com 
jogadas rápidas, a equipe 
foi criando oportunidades, 
envolvendo o adversário.

Logo no primeiro mi-
nuto de jogo Roither abriu 

o placar para ADI. Aos 3 
minutos, Diegão ampliou 
a vantagem. Aos 9 minu-
tos, Jean fez o terceiro. 
Um minuto mais tarde, 
Adaiton fez o quarto e fe-
chando a goleada, o quinto 
gol veio com Juninho.

Com o resultado, a 
equipe ficou na vice-li-
derança do grupo B com 
dez pontos ganhos e um 
jogo a menos. A equipe 
entrou em quadra on-
tem (19), novamente 
pela Liga Paulista, no 
ginásio do XII de Ju-
nho, contra a equipe da 
Yoka/Guaratinguetá.

Até o fechamento 
desta edição, o jogo não 
havia terminado.

Copa Record
Em paralelo à Liga 

Paulista, a ADI está dis-
putando a Copa Record 
de Futsal e se encontra 
invicta na competição. 
Na estreia contra Ta-
tuí, a equipe venceu 
pelo placar de 4 a 1, e 
depois goleou a equipe 
do Bofete por 7 a 0, ter-
minando em primeiro 
na classificação geral 
da região de Sorocaba.

Assim, a equipe de 
Indaiatuba na próxima 
fase terá o direito de jo-
gar pelo empate. A ADI 
aguarda a  def inição 
dos outros classificados 
para conhecer seu ad-
versário nas semifinais.

firmou sua vaga para 
as semifinais. O grupo 
terminou com o Mastiga 
Samba com nove pontos 
na primeira colocação. 
Em seguida, a Ponte Preta 
somou seis pontos.

O Independente ven-
ceu o Santa Cruz por 3 a 
0 e garantiu sua vaga em 
primeiro com sete pontos 
ganhos. Em um grande 
jogo, Atlético Oliveira e 
Operário empataram por 
2 a 2, mas a vaga ficou 
com Atlético Oliveira, 
que somou cinco pontos.

Os confrontos das 
semi ficaram definidos 
assim: Mastiga Samba x 
Atlético Oliveira e Inde-
pendente x Ponte Preta. 
Confira a rodada comple-
ta no nosso Tabelão.



Vinicius Santos 
ficou entre os 
dez melhores 
rebatedores 
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Na manhã de sábado 
(14), os meninos 
do sub-17 entra-

ram em campo pela segun-
da rodada da terceira fase 
do Campeonato Paulista 
contra a equipe do Bota-
fogo de Ribeirão Preto. 
Vindo de uma derrota fora 
de casa para o Mirassol, 
o Fantasminha precisava 
somar pontos para seguir 
na luta pela classificação.

Jogando em casa, o 
Primavera partiu em cima 
do adversário, logo as pri-
meiras oportunidades co-
meçaram a aparecer. Aos 
13 minutos, depois de bela 
jogada do camisa 11, Ma-
teus Alves abriu o placar 
para o Primavera.

A equipe visitante ten-
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Com a vitória, equipe assumiu vice-liderança do grupo 19

Pelo sub-17, Primavera 
goleia Botafogo em casa

tou explorar os contra- 
ataques, mas a defesa do 
Primavera estava bem pos-
tada, anulando as jogadas 
do time de Ribeirão Preto. 

No final da primeira 
etapa, aos 32 minutos, o 
Primavera ampliou com 
o zagueiro Pedro Henri-
que, levando a vantagem 
de 2 a 0 para o intervalo. 

Fantasminha volta a jogar amanhã (21), às 11 horas, diante do São Paulo, em Indaiatuba
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Atleta do Programa Base fica entre melhores no Pan-Americano
BEISEBOL

No segundo tempo, a 
equipe do Primavera man-
teve o bom rendimento da 
etapa inicial e chegou ao 
terceiro gol. O camisa 7 
Mateus Abraão finalizou 
com precisão para marcar. 

Com o jogo contro-
lado, a equipe do Prima-
vera começou a trocar 
passes, mas ainda en-

controu tempo para mar-
car  seu quarto gol. Aos 
19 minutos, o zagueiro 
Thiago Figueira marcou 
e sacramentou a goleada.

A vitória deu à equipe a 
vice-liderança do grupo 19 
com três pontos. A equipe 
volta a campo amanhã (21),  
às 11 horas, novamente em 
casa, diante do São Paulo.

O atleta Vinicius 
Santos de 12 anos aluno 
do Programa Base ficou 
entre os dez melhores 
rebatedores do Campeo-
nato Pan-Americano de 
Beisebol realizado este 
ano na Colômbia entre os 
dias 6 a 15 de setembro.

O coordenador do 
Programa Base, Bernardo 
Xene foi convidado para 
ser o coordenador técni-
co da seleção brasileira 

22º Campeonato Liga Regional Aifa de Futsal

Rodada amanhã, dia 21, na Sol Sol

Horários Times   Divisão
12h50  APS Bolívia x Real Sporting 3º
 13h50 Flamengo x União Tribuna “B” 2º
 14h40  Orós Futsal x Juventus  2º
 15h30  Borussia x Meninos da Vila 2º
 16h20   Barcemlona x Real Magia 2º
 17h10  Schalke Grillos “B” x Dudaluna 3º

Rodada amanhã, dia 21, no Ginásio do Carlos Aldrovandi

Horários Times   Divisão
12h50  Filadélfia x Nacional Futsal 3º
 13h50 Clube 9 de Julho x D.R.B. Auto Mecânica 3º
14h40  XII de Junho x Parque Indaiá 1º 
15h30 Schalke Grillos/Tamandaré Tintas x Projeto 
Restitui 1º
16h20  Sem Chance x Sol-Sol  1º
 17h10   Napoli / Sociapan x Carvalhada 1º

Rodada amanhã, dia 21, no Ginásio do XII de Junho

Horários Times   Divisão
13h50  Zenit Futsal x Celtic/Óticas Diniz3º
14h40  Sem Maldade FC x Desportivo Ajax3º
 15h30  The Rocket x Otro Iskema 3º
 16h20  IndaiáBus xAtlético Clube Indaiá 3º

de beisebol na categoria 
infantil, que ficou em ter-
ceiro lugar no torneio. O 
beisebol é um dos espor-
tes mais tradicionais nos 
Jogos Pan-Americanos. 
A modalidade faz parte 
do programa oficial da 
competição desde a pri-
meira edição, disputada 
em Buenos Aires 1951.

Programa Base
O Programa Base foi 

idealizado em 2015 por 
Massao Kanesaki em 
parceria com a ACENBI 
(Associação Cultural Es-
portiva Nipo Brasileira 
de Indaiatuba), a CBBS 
(Confederação Brasilei-
ra de Beisebol e Softbol), 
a MLB (Major League 
Baseball) e a Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba, 
com objetivo de ensinar 
a prática do beisebol 
para alunos regularmen-
te matriculados na rede 
pública da cidade. O 
programa, que atende 
mais de 1.500 alunos é 
hoje referência no Brasil.

Iniciou recentemente 
sua 2ª Fase no Esporte 
Cidadão, com a cria-
ção de novas turmas 
com aproximadamen-
te 50 alunos das Esco-
las EMEB Profª Maria 

José Ambiel Marachini 
e da EMEB Complexo 
Educacional Profª Laura 
Fahl Correa, que tem por 
objetivo, a preparação 
para a prática compe-
titiva do beisebol. Os 
alunos que fazem parte 

do competitivo foram 
selecionados por se des-
tacarem na modalidade.

Na primeira fase do 
Programa Base, que está 
implantado em cinco 
escolas e no Esporte Ci-
dadão têm por finalidade 

a filosofia do esporte-e-
ducação, trabalhando a 
prática do beisebol de 
forma lúdica, ajudando a 
desenvolver nas crianças 
o espírito de equipe, mo-
tivação e disciplina - que 
o Beisebol oferece.
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Com roteiro pouco inspirado, novo capítulo da franquia é feito para fãs nostálgicos
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Antes de tudo, 
fica a pergunta: 
será que ainda 

há espaço para os brucu-
tus no cinema de hoje? 
Nos últimos anos, os 
super-heróis têm toma-
do conta da ação e o que 
mais se aproxima da-
quelas produções cheias 
de testosterona dos anos 

80 são as franquias Ve-
lozes & Furiosos e John 
Wick, que souberam se 
adaptar à demanda atual 
com cenas de ação bem 
coreografadas e direção 
estilosa. Os filmes de 
“tiro, porrada e bomba” 
perderam espaço.

Um dos personagens 
que ajudou a manter o 
gênero da ação em alta 
foi Rambo, que volta 
aos cinemas 11 anos 

após o quarto capítulo 
de uma franquia que 
começou em 1982 e que 
mesmo após sucessivos 
fracassos consegue re-
sistir ao tempo graças ao 
seu intérprete: Sylvester 
Stallone. E é com um 
roteiro assinado por ele 
e por Matthew Cirulnick 
que finalmente o ícone 
de uma época parece 
encontrar seu capítulo fi-
nal – ou seu Last Blood – 

neste Rambo: Até o Fim.
Após os eventos de 

Rambo IV ,  de 2008, 
agora o ex-boina verde 
vive pacificamente no 
rancho em que nasceu, 
próximo à fronteira en-
tre Estados Unidos e 
México, com a compa-
nhia caridosa de Maria 
(Adriana Barraza) e 
visitas constantes da jo-
vem Gabrielle (Yvette 
Monreal), filha de uma 
pessoa importante em 
seu passado e que Ram-
bo tem como sobrinha.

Na trama, Gabrielle 
se envolve com pessoas 
que não deveria e é se-
questrada por um cartel 
mexicano. Este é o ga-
tilho para que Rambo 
junte suas armas para se 
vingar do grupo. Após 
cruzar a fronteira e ser-
vir de isca viva, Rambo 
retorna ao rancho – não 
sem antes fazer algumas 
vítimas – e prepara as 
armadilhas para rece-
bê-los da maneira que 
esperamos ver:  com 
muita violência, ossos 
quebrados, sangue jor-
rando e muito gore.

Stallone volta em Rambo: Até o Fim 
Problemas
O que poderia remeter 

a uma volta às origens 
como em 007: Operação 
Skyfall – só pra citar outra 
figura masculina icônica 
– logo se revela um des-
perdício de ideias numa 
trama clichê, xenofóbica 
e de violência gráfica 
extrema que não o salvam 
de ser apenas mais um 
filme brucutu no meio de 
tantos outros. A diferença 
agora é a época em que 
ele é lançado, o que acaba 
sendo problemático.

É de se espantar que, 
em pleno 2019, Stallone e 
o diretor Adrian Grunberg 
(Plano de Fuga) achem 
plausível colocar o herói 
(ou anti-herói) para en-
frentar mexicanos de um 
cartel de drogas, retratan-
do-os como vilões a serem 
exterminados da face da 
Terra, assim como era 
feito com os indígenas ao 
enfrentarem John Wayne 
nos faroestes antigos. 

Claro que não dá para 
esperar subtextos com-
plexos em um filme de 
ação brucutu. O roteiro 
é um fiapo, mas certos 

detalhes hoje em dia não 
funcionam mais. Exata-
mente por isso, o gênero e 
esses ícones praticamente 
entraram em extinção: é 
preciso se reinventar.

Apesar dos pesares, a 
história gera alguns mo-
mentos nostálgicos, prin-
cipalmente no violento ato 
final, onde vemos Rambo 
empunhando seu arco e 
flecha e eliminando os 
mexicanos um a um. É 
por esses lampejos que o 
filme tenta se sustentar – e 
pode até empolgar os fãs 
mais saudosistas. Porém, 
assim como seu protago-
nista, Rambo: Até o Fim 
se mostra ultrapassado.

Ao final, de pouco vale 
a violência gráfica – que 
soa excessiva e desmedida 
(assim como já acontecera 
no capítulo anterior) – 
se a história é frágil e a 
vingança é banalizada 
sem uma carga dramática 
que a sustente. O final de 
Rambo é melancólico, tal-
vez fosse melhor deixar o 
personagem descansando. 
Existem histórias que não 
precisam de um desfecho. 
(Angelo Cordeiro)

Diretor de Hereditário retorna no claustrofóbico Midsommar
TERROR

Após surgir com o 
histérico e desajustado 
Hereditário, Ari Aster en-
vereda pelo subgênero das 
seitas neste Midsommar – 
O Mal Não Espera a Noite 
atestando a capacidade 
mimética de seu cinema 
em reproduzir e explorar 
espaços claustrofóbicos e 
sufocantes, lá as maquetes 
e a casa, aqui uma bizar-
ra e isolada comunidade 
pagã na Suécia para onde 

um grupo de amigos viaja 
a fim de passar as festi-
vidades do solstício de 
verão, o tal midsommar.

Com uma proposta 
distinta de seu longa an-
terior, Aster realiza um 
terror psicológico mais 
ameno e homogêneo. No-
ta-se um amadurecimento 
tanto de ideias quanto de 
composição narrativa, o 
resultado de Midsommar é 
razoavelmente satisfatório 

pela forma com que Aster 
nos insere na comunidade 
pagã pela perspectiva da 
personagem Dani (uma 
segura Florence Pugh, que 
brilhou em Lady Macbeth), 
o problema é que Aster 
não dá conta de explorar 
as nuances da personagem, 
e como visto na sequência 
de abertura, ela carrega 
consigo um trauma terrível 
que parece sufocá-la no 
decorrer da história.

Traumas
Ao final, conhecemos 

pouco da personagem prin-
cipal, por Aster abandonar 
seus traumas previamente 
apresentados e utilizar a 
personagem como uma es-
pécie de canal de sensações 
para o espectador. Embar-
camos com Dani tanto em 
uma viagem de alucinó-
genos quanto em diversos 
rituais que a comunidade 
pratica, alguns bizarros e 

pesados, outros testemu-
nhados quando o olhar de 
Aster foca em Christian 
(namorado de Dani, vivi-
do por Jack Reynor), um 
personagem levado com 
maniqueísmo exagerado.

Midsommar é um filme 
de imersão. Existem muitos 
simbolismos e mistérios na-
quela comunidade – e ainda 
bem que a proposta passa 
longe do didatismo. Muita 
coisa é ouvida de longe ou 

se mantém sem explicações 
até o fim, com isso Aster 
dá conta de nos envolver 
naquela estranheza em plena 
luz do dia. Seja pelas suges-
tões ou pelo explícito (que 
faz valer a classificação de 
18 anos), ele não chega a 
pecar pelos excessos, mas 
deixa a desejar em explorar 
a personagem principal e seu 
passado por se vislumbrar 
demais com aquela comu-
nidade. (Angelo Cordeiro)

John Rambo retorna 
às telonas 11 anos após 
sua última aventura
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Indaiatuba Clube e Clube 9 movimentam associados e convidados com atrações

Os clubes de In-
daiatuba pro-
movem diversas 

atrações neste final de 
semana, para todos os 
públicos e idades. O In-

daiatuba Clube traz dois 
eventos, com novas edi-
ções do Clube da Esquina 
e do Feito para Dançar. 
No Clube 9, acontece o 9 
para Dançar, que recebe a 
Noite da Paella Mineira, 
com o Buffer Ferracini e a 
Banda Oppus, de Taubaté. 

Hoje (21), a partir das 
21h, o Espaço Órion do 
Indaiatuba Clube recebe 
mais uma edição do Clube 
da Esquina, com apresen-
tação da banda O Fino da 
Bola. O evento promete 
levar aos associados e 
convidados um pouco do 

funk dos anos 70, samba-
-rock e música brasileira 
com um Tributo a Tim 
Maia. O ingresso custa 
R$ 15 para associados e 
R$ 30 para convidados 
e podem ser comprados 
diretamente na Secretaria 
Social do Clube.

Já no domingo (22), 
a Banda Imperium será 
atração do Feito Para 
Dançar, que acontece 
no Salão Social do In-
daiatuba Clube, a partir 
das 19h. A entrada para 
associados é gratuita e 
o convite antecipado 
para convidados custa 
R$ 25. Na bilheteria, o 
valor será R$ 30. 

O convite pode ser 
adquirido na Secretaria 
Social do clube, na Viva 
Escola de Dança e na 
Tabacaria Candelária. O 
Indaiatuba Clube fica na 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 
40, Vila Rossignatti.

Clubes sociais promovem 
eventos no fim de semana

O Fino da Bola movimenta mais uma edição do Clube da Esquina do Indaiatuba Clube, com direito a Tributo a Tim Maia

Horóscopo de 20/09 a 26/09
Por Alex Costa Guimarães

O Ariano pode ter uma semana um tanto confusa pois 
situações familiares podem provocar suas reações emo-
cionais. Há uma tendencia a estar mais fechado e intro-
spectivo e com suas emoções à flor da pele. Apesar dis-
so, sua mente estará igualmente intensa e rápida. Pode 

avaliar rapidamente os fatos com certa clareza. Risco de discussão no 
trabalho.

O taurino pode ter sua vida social agitada por esses dias, 
podendo até mesmo discutir ou ter opniões bem con-
trárias ás pessoas de um modo geral, isso pode gerar no-
vos relacionamentos  Novas amizades podem ser feitas, 
mas também reavaliadas. No trabalho pode ser convi-
dado a fazer um curso ou a melhorar sua comunicação com os outros.

Durante a semana o geminiano precisa tomar um pouco mais de cuida-
do com a comunicação dentro de casa, na familia , pois 
corre o risco de gerar discussão. Por outro lado o mo-
mento pede para concluir etapas importantes em sua 
vida. Aproveite para libertar-se de amarras e do orgulho.

A semana começa influenciada pela Lua Cheia em 
Peixes, que chega livre de pressão, unida a Netuno e 
em ótimo aspecto com Plutão indicando algumas mu-
danças positivas, que podem partir de finalizações de 
projetos de médio prazo, que começam a ser colocados 
em prática em algumas semanas. 

Esta semana, o leonino sentirá que seu foco será sua vida financeira, 
seus bens e o quanto e como consegue lidar com isso. É 
uma boa idéia ter um melhor controle sobre seus gastos, 
pois em função disso, pode vir a negociar ou finalizar 
acordos. Magnetismo em alta, muita atração. 

O virginiano vivencia uma semana em que sua mente se torna mai 
dinâmica e isso pode até criar condições em que o nativo possa perder 
a calma e as palavras sairem ásperas. Mas por outro lado, 
sua mente permitirá um foco melhor na comunicação, no 
comércio e vendas. Na vida afetiva poderá sentir o térmi-
no de alguns relacionamentos, ou mudanças profundas 
tendem a ocorrer em sua vida pessoal.

O libriano sente uma força em sua vida emocional, que embora esteja 
em ua boa fase, de equilíbrio, sentirá o desejo de começar novos pro-

jetos para alterar sua rotina, ou mesmo para encerrar 
uma forma que está incomodando. Se estiver em trat-
amento médico, essa semana poderá ser decisiva sob 
vários aspectos.

Se depender de novos contatos sociais para melhorar sua vida profis-
sional, então o escorpiano terá nessas semanas, todas as possibilidades. 
Terá oportunidades que permitirão isso. Se estiver com 
um projeto para concluir (trabalho escolar, artigo científ-
ico, ou mesmo um plano elaborado de trabalho) agora 
verá os fatos tomando forma.

O sagitariano passa por uma fase muito importante de renovação e 
mudanças de sua filosofia de vida que afetará particularmente sua vida 

familiar, ou o seu relacionamento dentro de sua casa. É 
possível receber visitas importantes nesse período.  

Esses dias trazem a possibilidade de realizar viagens, 
entrar em contato com pessoas que vem de longe ou com 

estrangeiros, ou com pessoas religiosas. Uma nova filo-
sofia de vida estará sendo formada. O momento mostra 
que poderá encerrar negociações relacionadas a compra 
e venda de bens. 

O aquariano poderá enfrentar dias de término de algu-
mas situações relacionadas com suas finanças ou al-
terações em sua maneira de batalhar sua estabilidade 
material. Não é um bom momento para investimento ou 
gastos indevidos. 

O pisciano precisa aprender uma nova forma de agir ou 
melhorar sua mente, e por isso pode ser levado a ter-
minar algumas relações sociais, ou  mudar de local no 
emprego e até mesmo a conhecer outras pessoas, e no-
vas amizades ou um relacionamento interessante pode 
ocorrer.Paella

Amanhã (21), a par-
tir das 20h30, o Clube 
9 de Julho recebe mais 
um 9 para Dançar. Esta 
edição será reservada 
para a Noite da Paella 
Mineira, prato origi-
nalmente espanhol, que 
ganhou muito mais cor, 
sabor e um aroma mar-
cante ao se misturar à 
maravilhosa culinária 
mineira. A iguaria será 
preparada pelo chef Da-
vid Di Cesare, do Buffet 
Ferracini. A animação 
fica por conta da banda 
Oppus, de Taubaté, que 

reúne músicos expe-
rientes e um repertório 
variado e atualizado. 

No dia 27 de outu-
bro, a partir das 17h, o 
Clube 9 promove mais 
uma edição da Balada 
Teen, com o tema Black 
& White e atrações como 
DJ Helen Peixe, DJ Ne-
grev’s e MC Bony. Des-
taque para a presença do 
DJ Henrique de Ferraz. 
O traje sugerido é pre-
to ou branco. Haverá 
serviço de bar com re-
frigerantes, água, ener-
gético, doces, salgados 
e coquetéis sem álcool. 

Vendas
A entrada é permiti-

da para jovens de 12 a 
17 anos e é obrigatória 
a apresentação de do-
cumento de identidade 
com foto na compra do 
ingresso e na entrada da 
festa. Associados não 
pagam e para convida-
dos, o convite custa R$ 
30 em seu segundo lote, 
válido até o próximo dia 
30. As vendas acontecem 
na secretaria do clube e 
no site www.tkingressos.
com.br. O Clube 9 fica na 
Avenida Presidente Var-
gas, 2.000, Vila Homero.    

Chef David Di Cesare, 
do Buffet Ferracini, 
comando a Noite da 
Paella Mineira do 
Clube 9 de Julho

FOTOS: DIVULGAÇÃO



Foi no último dia 07 o casamento de Isabela Portes e 
Rafael Leite realizado na Vila Manresa. A linda cerimônia 
foi celebrada pelo Pe. Marcelo Previatelli em frente a 
capela, e em seguida, os convidados foram recepcionados 
com uma linda festa no mesmo local, onde receberam 
os cumprimentos. O Jornal Mais Expressão deseja 
felicidades sempre aos nossos queridos clientes!
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A Nova Loja

Flor de Lis

By Faby Modas

Bicho Amigo

Adelaide Decorações

Duas Rodas

Casamento 
de Lívia. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

Darik no 
Banho e Tosa 
com o lindo 
Pipoca na 
Clínica Bicho 
Amigo.

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. 

O Dia das Crianças 
se aproxima e a 

Duas Rodas oferece 
as últimas novidades 

em bicicletas e 
acessórios para 

garantir que o dia 
seja muito especial. 

Dê um pulinho na loja 
e confira de perto. 

Avenida Presidente 
Kennedy 624 Cidade 

Nova Fone: (19) 
99731-0269

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

Aproveite o excelente preço no Design de Sobrancelha 
com henna na Flor de Lis. Ligue já e agende seu horário. 
Fone: (19) 3825-0623, Alberto Santos Dumont, 1209 – 
Cidade Nova

Os simpáticos amigos, Laís, Camila e Daniel essa 
semana no Restaurante Kostela do Japonês

Acaba de chegar a nova Coleção Primavera/Verão 
em By Faby Modas. Vestidos, blusas, saias, calças 
e etc com modelos diferenciados com cores e 
estampas do alto verão, em todos os tamanhos. 
Faça uma visita para a Fabiana e confira de perto. 
Vale a pena! Avenida: Ário Barnabé, 1389 – Jardim 
Morada do Sol. Fone: (19) 3394-2109
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Grenelle Gastropub

A equipe da Pizzaria Torrelaguna aguarda vocês para o fim de 
semana, se você ainda não conhece, aproveite o fim de semana 
você vai se surpreender. Ah e aguardem a Torrelaguna está 
preparando novidades para o mês de outubro.

Sandra e Osmar no Grenelle Gastro Pub

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

Marcela no Cintra Restaurante

Promoção de quinta-feira! A partir das 18h você pode se deliciar 
com esse Smash Burger + fritas e maionese da casa por apenas 
R$17 imperdível né? O smash é servido no pão de brioche com 
maionese, mussarela alface, tomate e cebola roxa! Marca a 
família e os amigos e vá conferir! No Grenelle Gastro Pub. Válido 
apenas para consumo na casa. Av. Conceição, 250. Fone: (19) 
3834-4802 / (19) 9 9924-2494. WhtasApp

Faca sua vistoria com seguranca e rapidez, Lucas vistoriador 
da Autocheck sempre pronto para atender com eficiencia!

A equipe da Multi Coisas, do Shopping Jaragua recebeu com muito carinho o 
presente do Mais Expressao, um delicioso Bolo da Madre

Luciano do Jóia Produtos Naturais 
recebendo do Mais Expressao o 
delicioso Bolo da Madre

Helena, Professor 
Wiliam e Ana 
Caroline do 
Colégio Meta em 
noite solene na 
Câmara Municipal 
para homenagem 
em comemoração 
ao Dia do 
Profissional de 
Educação Física
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Rogerio, dia 30/09

Lidiamir, dia 08/09

Maria, dia 24/09

Jose Roberto, dia 26/09

Renato, dia 04/09

Líbera, 11/09

Luis, dia 25/09

José, dia 10/09

Elisangela, dia 02/09

Eliene, dia 30/09

Jean, dia 24/09

David, dia 13/09

Daniel, dia 19/09Ana Paula, dia 11/09

Aguinaldo, dia 19/09Aderson, dia 09/09

Em seu décimo ano, a Parada da Diversidade de Indaiatuba, disse a que veio, 
com o tema TEMOS FAMÍLIA E ORGULHO, tomou um grande espaço na 
marginal esquerda do Parque Ecológico de Indaiatuba, mais precisamente 
no estacionamento do BARCO. Os GLBTQ+, se reunirão as 14 hs, para se 
prepararem para o grande início, que se deu por volta das 16h30, com a 
saída do primeiro dos dois trios-elétricos, seguido de uma grande parte da 
multidão lá presente, e o segundo carro que arrastou as demais pessoas. 
Pacificamente e muito, mas muito alegre a multidão seguiu os carros ao som 
dos DJs de ambos os carros, com as melhores e mais modernas musicas 
eletrônicas da atualidade, e algumas um pouco mais antigas, mas que ainda 
fazem sucesso junto ao povo GLBTQ+, ao final já ao lado da concha acústica 
do Parque, aconteceu vários shows no palco ali montado para este propósito. 
Parabéns aos organizadores, aos patrocinadores, a Prefeitura Municipal, 
pelo apóio inestimável dado ao evento.

Na segunda Noite do Japan Festival Indaiatuba Matsuri 2019, muita 
coisa linda acontecendo, danças típicas japonesas, grupos de Taiko, 
e a final do Miss Nikkey Indaiatuba e Região, de onde sairão as três 
representantes de Indaiatuba, a Miss Nikkey - Maiara Fernanda 
Iamamoto, a Primeira Princesa - Reimy Hannari e a Segunda Princesa - 
Jessica Mieko Ishibashi Matsuda. A profusão da culinária asiática sempre 
muito boa, os grupos de Taiko, sempre excelentes, dando um show a 
parte, com sua excelente percussão, o grupo de Indaiatuba e o de Atibaia. 

Na noite do dia 17/09, Carla Nallin e Gabriel Ramos, abriram as 
portas da sua Casa Belga, para receber os convidados para o 
coquetel de lançamento do ¨Festival da Primavera ¨ de Souzas 
e Joaquim Egídio, presentes, imprensa, amigos e clientes dos 
restaurantes mais queridos da região que o Festival abrange. 
Na ocasião foi possível experimentar varias  porções dos 
pratos que serão servidos em alguns restaurantes que estão 
participando do evento.

Sábado 14/09, dia de jogo 
de Rugby pelo Campeonato 

Brasileiro Super 13, em 
Indaiatuba, Tornados 

X São Paulo Saracens 
Bandeirantes. Um jogo 

apertado para ambos os 
lados, e assim sagrou-
se vencedor o visitante 

Bandeirantes, com um score 
de 46 a 31, mas continuamos 

na disputa, AVANTI 
TORNADOS!!!!!!!!!!!

A noite do dia 16/09, foi noite de 
inauguração da loja da Arena 
Maximus no Polo Shopping 
de Indaiatuba. O sócio Sérgio 
Pyzyk, recebeu a todos com 
muita alegria e muita simpatia, 
na loja que é um delicioso lugar 
para a petizada se esbaldar, no 
mini campo de futebol society 
e no mini campo de areia, que 
serão com certeza a alegria 
da criançada. A loja está 
muito bem montada e decora, 
lembrando e muito o espaço 
original da Arena Maximus 
Esportes Bar e eventos, que 
fica na Av. Horst Frederico 
João Heer, 188 - Europark 
Comercial, Indaiatuba - SP. 
Parabéns aos proprietários, por 
esta bela iniciativa.

Na noite do dia 12/09, Andressa Faria recebeu, amigos, imprensa 
e quetais, para  a inauguração do mais novo espaço para eventos 
em Indaiatuba, ao Espaço de Eventos AZURE, em uma localização 
privilegiada, fica na Av. Presidente Vargas, 717, entre a Pepi’s e 
o Mysuchi, e promete grandes eventos no local.
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Np último dia 14/09 aconteceu no Colégio Candelária, a Festa da 
Família, um evento que tem por objetivo proporcionar as famílias a 
oportunidade de realizar atividades em conjunto, um momento de 
interação , lazer e diversão entre familiares. Na Foto o Presidente 
Padre Marcelo, com a equipe do colégio, Prof. Veronice, Prof. 
Dione, Psicóloga Márcia,  Diretora Carolina, Renata - Apoio, 
Gerente Luiza, Coordenador Marcos e Prof. Cláudia

No último dia 12/09 inaugurou o Espaço Azure Eventos & 
Coaching, com a presença de amigos e a imprensa a inauguração 
foi um sucesso. Na foto Cecilia Myagawa e Andressa Faria. 
Parabéns o Mais Expressão deseja muito sucesso.

Dia 25/09 vai ser o Dia Internacional do Farmacêutico, 
aproveitamos para parabenizar a todos pelo seu dia e a eles Maria 
e Romualdo da Farma3. Parabéns e  Sucesso.

Marcelo e Dulce curtindo a noite na Pizzaria Babbo Indaiatuba, 
saboreando as pizzas que são deliciosas.

O Sushiman Josenilson do Restaurante Mei Mei, aguarda vocês no fim 
de semana para conhecer as delicias da culinaria asiatica. Lembrando 
o Restaurante Mei Mei fica no Polo Shopping em frente ao Chafariz.

No dia 10/09 aconteceu a 
coletiva de Imprensa da Feira 
da Bondade,  o evento é 
realizado pela APAE Indaiatuba,  
com presença da imprensa, 
responsáveis pela Feira e 
autoridades que estiveram 
presentes para falar da 
programação e as novidades 
para a feira, que esse ano já 
começou ontém dia 19/09. 
Não deixe de prestigiar a festa 
e ajudar a APAE. O Mais 
Expressão deseja muito sucesso.

No dia 10/09 a Lis Rose fez o lançamento da coleção de verão 
2020, Unlock Your City da Schutz, com a presença de amigos e a 
imprensa o lançamento foi um sucesso. Parabéns Suzi G Ruiz. Na 
foto Thales , Mário representante da Schulz, Suzi e Barbara Fantelli.

Ivanilde Reis com Jocelia Teixeira, Cleidoka e Silmar Santiago na 
inauguração do Espaço Azure Eventos & Coaching.

Sr Lázaro trabalhou por 16 anos no Yázigi Indaiatuba. Mesmo após 
2 anos de sua aposentadoria, fez questão de ir dar um abraço na 
diretora Lucimara no novo espaço Yázigi.

E na terça feira dia 17/09 a Capodarte inaugurou para amigos, 
clientes e a imprensa em grande estilo. Parabéns Erika e Cibele, 
nós do Mais Expressão desejamos muito sucesso.

As amigas Malu Ranoya, Elza Penteado, Valderez Limongi, Senira 
Anacleto e Vera Limongi treinando na Academia 40+
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negócios & classificados
Nº 865

CA04230 - JARDIM PRIMAVERA - AT 175m², AC 
150m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 
02 autos. R$ 1.500,00 + IPTU.

CA07141 - VILA TODOS OS SANTOS - AT 130m², AC 
100m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, 
sala, cozinha, lavanderia, quintal, garagem para 01 
auto com portão eletrônico. R$ 1.200,00 + IPTU.

VENDA

TE05850 - TERRACOTA - AT. 1239,72 m² - TERRENO 
EM CONDOMÍNIO COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. 
R$ 309.930,00

TE05587 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² - ter-
reno em excelente localização com toda infraes-
trutura já instalada e no asfalto. Pequeno declive 
e área toda gramada e algumas árvores frutíferas. 
Pronto pra construir!!!R$ 299.000,00

CH01750 - RECANTO DOS PÁSSAROS - AT. 5000 m² 
- AC. 500 m² - maravilhosa chácara com 3 casas, 
sendo 2 em alvenaria com 3 dormitórios (1 suíte), 
sala ampla, cozinha planejada, wc social e lavande-
ria. Casa 3 com 3 dormitórios (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 
jaboticabeira, limoeiro, mangueira, pitangueira. 
Área gourmet com forno de pizza, churrasqueira, 
coifa personalizada para a bancada, 2 geladeiras 
grandes (pode ficar no imóvel). Excelente custo 
benefício, imóvel todo reformado. Possui tam-
bém campo de futebol, galinheiro e canil. Abas-
tecimento por poço artesiano e poço caipira. R$ 
1.600.000,00.

PC0034 - CECAP II - AU. 100 m² - PONTO COMER-
CIAL - loja de presentes, brinquedos e material 
escolar bem localizada em ponto excelente na Ce-
cap II. Venda do ponto e todo o estoque de pre-
sentes. R$ 130.000,00. Aceita proposta!

AP04585 - APTO MOBILIADO E PLANEJADO - ÓTI-
MA LOCALIZAÇÃO! 02 doms com armários plane-
jados, sendo 01 suíte com ar condicionado e 01 
WC social (todos com box blindex e gabinetes). 
Sala de estar e jantar mobiliada e planejada com 
ar condicionado. Sacada. Cozinha planejada com 
fogão, geladeira e exaustor. Lavanderia fechada. 
01 vaga de garagem coberta.R$ 340.000,00

AP04560 - AZALÉIA - AU.62 m²- 03 Dormitórios 
com armários, Wc social, sala, cozinha planejada, 
01 vaga de garagem. R$ 220.000,00.

AP04275 - PÁTIO ANDALUZ - AU. 83 m² - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte, WC social,  sala 02 am-
bientes, cozinha planejada, 02 vagas, condomínio 
com área de lazer completa, academia, salão de 
festas, cinema, piscina, playground, salão de jo-
gos, portaria 24 horas, próximo a supermercados, 
farmácia, faculdade, bancos, ótima localização, 
fácil acesso, possibilidade 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 mobiliado inclusive com ar 
condicionado e televisões. R$ 1.400.000,00 acei-
ta permuta por casa até 50% do valor.

LOCAÇÃO

GL00352 - COMERCIAL VITÓRIA MARTINI -  
AT.1000 m² AC.795 m² área fabril 440 m² cozinha, 
02 refeitórios, 02 vestiarios, escritórios locação R$ 
10.000,00 + IPTU

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

CA08421 - JARDIM SÃO LUIZ - 03 suítes com ar-
mários, sala jantar, sala de estar, sala de tv, cozi-
nha planejada, varanda, lavanderia, churrasqueira, 
quintal. OS MÓVEIS QUE FICAM SÃO OS PLANEJA-
DOS. R$ 3.450,90 + IPTU.

CA08294 - Villaggio di Itaici - AT 150 m² AC 156 
m² - lindo sobrado com 03 dormitórios (sendo 01 
suíte) 2 com armários, WC social, sala 02 ambien-
tes ampla, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, 
quintal, 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 so-
cial, cozinha planejada, despensa, quartinho de 
despejo e pequeno quintal, na parte superior 2 
quartos grandes. A casa não possui garagem. Ideal 
para profissionais liberais, loja e comércio em ge-
ral. R$ 2.400,00 + IPTU.

CA08473 - RESIDENCIAL DONA LUCILA -  AT. 300m² AC 190m² - 03 suítes 
sendo 01 master com closet, sala 02 ambientes com pé direito alto, cozinha 
ampla e toda planejada, lavanderia, área gourmet, piscina, garagem para 04 
autos (além de preparação de ar condicionado e aquecimento solar). Con-
domínio com infraestrutura de lazer com piscina, salão de festas, quadra po-
liesportiva, quadra de tênis, playground, portaria 24hs. próximo do centro. 
R$ 920.000,00

AP02208- JARDIM POMPÉIA - AU 83 m² -03 dormitórios com armários, sendo 01 
suíte, sala, cozinha, WC social, área de serviço, 02 vagas descobertas. R$1.800,00 
+ COND + IPTU.

AP02675 - MAROC - AU.68 m² - 02 dormitórios planejados sendo 01 suíte, sala 
com home e adega, lavanderia com armário, cozinha planejada coifa, cooktop, 
forno elétrico, microondas, armário no corredor, banheiros com box espelhos ga-
binete. R$ 2.200,00 + COND + IPTU.

CA08470 - JARDIM MORADA DO SOL - AT. 200 m² - AC. 180 m² - sobrado 
com 3 andares sendo o 3º andar uma área gourmet com churrasqueira e uma 
suíte. 2º andar - 1 suíte máster, WC social, 1 dormitório, área grande avaran-
dada, lavanderia, cozinha e sala amplas e garagem para 2 autos pequenos. R$ 
1800,00 + IPTU

CA08475 - BEIRA DA MATA -  360 m²  AC 230 m² - 3 Suítes sendo 1 com closet, Sala 
02 ambientes, escritório, lavabo, cozinha, lavanderia, área gourmet, WC externo, 
aquecimento solar, preparação para ar condicionado, preparação para automação 
e toda parte de som ambiente, móveis planejados na cozinha, churrasqueira e 
banheiros, piscina e garagem para 04 autos sendo 02 cobertas. R$ 1.150.000,00

AP04591 - CENTRO - BELÍSSIMO APARTAMENTO - AU 324,33m² - hall de entra-
da, 04 suítes todas com armários sendo 01 master c/ closet e hidro, despensa 
entre os dormitórios, WC social, ampla sala 03 ambientes, lavabo, cozinha pla-
nejada, sala de almoço, lavanderia c/ armários, suíte empregada, 02 varandas 
independentes, garagem 03 autos. R$ 1.300.000,00.



B2 Imóveis

PORTAS DOS QUARTOS E NA FREN-
TE DA COZINHA. GARAGEM COBER-
TA PARA 02 CARROS E DESCOBER-

TA PARA 04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

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

COZINHA, WC , QUINTAL, EDÍCULA, 
GARAGEM

AREA DO TERRENO 450M°
R$ 1.250.000,00

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

ÁREA DE SERVIÇO,3 VAGAS
R$ 1.500.000,00

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, ADE-
GA, ESCRITÓRIO, E DOIS HOME 
THEATER. PISCINA COM DUAS 

CASCATAS, PEIXES ORNAMENTAIS, 
GARAGEM PARA 06 CARROS. TO-

DOS OS AMBIENTES CLIMATIZADOS 
E COM SOM.

R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

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

RASQUEIRA.
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 LANÇAMEN-
TOS 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 VIS-
TA PARA O BOSQUE. SEGURANÇA E 
PORTEIRO 24 HORAS, INFRAESTRU-

TURA  COMPLETA COM PISCINA , 
QUADRA, PLAYGROUND, SALÃO DE 

FESTAS,ACADEMIA.
R$ 180.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACOPOS 
TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-TR00778
TERRENO 999 M²

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

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 
00754 TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², ES-
CRITORIO 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

SALA, COZINHA, AREA DE SERVI-
ÇO,WC,02 VAGAS DE GARAGEM. 
ÁGUA E LUZ INDIVIDUAL. CASA 

PROXIMO AO PARQUE ECOLOGICO 
ACEITA PERMUTA POR TERRENO. 

R$ 450.000,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHAPLA-
NEJADA, QUINTAL, GARAGEM PARA 
02 CARROS. DORMITÓRIOS, COZI-
NHA, E BANHEIRO PLANEJADOS.

R$ 450.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 

03 BANHEIROS, SALA DE ESTAR, 
SALA DE JANTAR, COPA, COZINHA, 

CHURRASQUEIRA, FOGÃO Á LENHA, 
LAVANDERIA, GARAGEM PARA 05 
CARROS, POMAR, JARDIM. NÃO 

TEM PISCINA.
R$ 477.000,00

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

ÇO,  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 AM-
PLA SUITE COM BANHEIRA, COPA, 
COZINHA, AMPLA SALA, BANHEIRO 

SOCIAL E QUINTAL. GARAGEM 
PARA 02 CARROSCOBERTOS E 02 

DESCOBERTOS.
R$ 600.000,00

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

01 SUITE, CHURRASQUEIRA COM 
MAIS 01 QUARTO E 01 BANHEIRO, 

GARAGEM COBERTA PARA 02 CAR-
ROS E 02 VAGAS DESCOBERTAS.

R$ 600.000,00

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, AREA DE SERVIÇO. GARAGEM. 
AREA DO SALÃO 90M².

R$ 600.000,00  

JARDIM BELA VISTA – CA03165
04 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
TODOS COM ARMÁRIOS E SACADA, 
02 SALAS, COZINHA PLANEJADA, 
COM FORNO E FOGÃO, 04 WC, LA-

VANDERIA, EDÍCULA COM 01 QUAR-
TO, COZINHA 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 PRE-
PARADA PARA AR CONDICIONADO 
E COM BANHEIRA , OUTRA  MENOR 
COM VARANDA), SALA DE TV COM 

LAREIRA ELETRICA , COZINHA PLA-
NEJADA EM AMBIENTE INTEGRADO 

COM SALA DE JANTAR, INCLUI 
FORNO ELETRICO  EMBUTIDO, 02 
LAVABOS, LAVANDERIA, AREA DE 
CHURRASCO,QUINTAL, DEPOSITO 
( QUE PODE SER  ESCRITORIO  OU 
ATELIÊ ), GARAGEM PARA 05 CAR-
ROS. 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 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 
AMBIENTES, COZINHA, LAVANDE-
RIA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE 
PEZZA, AREA GOURMET, EDICULA 

ABERTA, 04 WC, 04 VAGAS DE 
GARAGEM.

R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE ITAICI – 
CC00097  03 DORMITÓRIOS SENDO 

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

DE LAZER COM PISCINA.
R$ 980.000,00

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

SUITES) SENDO UMA COM CLOSET 
GRANDE E AR CONDICIONADO, 

WC SOCIAL, SALA DE TV, SALA DE 
ESTAR COM DOIS AMBIENTES, PÉ 

DIREITO DE 6M DE ALTURA, JARDIM 
EMBAIXO DA ESCADA. SALA DE 
JANTAR, COZINHA AMPLA, ILHA 

GRANDE NO CENTRO E COOKTOP 
E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, QUIN-

TAL AMPLO, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA, FORNO PIZZA, 
FOGÃO DE LENHA, VARANDA NAS 

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –
CA03146  CASA 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, LA-
VANDERIA, QUINTAL, E 01 VAGA 
DE GARAGEM COBERTA. ACEITA 

FINANCIAMENTO. DOCUMENTAÇÃO 
OK. R$ 250.000,00

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

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, 

SALA. GARAGEM PARA 02 CARROS 
R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI – 
CA03149 03 DORMITORIOS, SENDO 
01 SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, 

LAVANDERIA, EDICULA COM 01 
DORMITORIO, SALA, COZINHA, GA-
RAGEM PARA 02 CARROS. ACEITA 

PERMUTA  NA CIDADE DE INDAIATU-
BA. 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 SUITE, 

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

ÇO, 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 SUI-
TE,SALA, COZINHA,AREA DE SER-
VIÇO,02 VAGAS DE GARAGEM.  ( 

ACEITA PERMUTA POR APARTAMEN-
TO) 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, CHURRASQUEIRA, 
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 SERVIÇO, 
CHURRASQUEIRA, CERCA ELETRI-

CA, 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, COZI-

NHA, GARAGEM.
R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 

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

NA, CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03158
SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA 
PISO SUPERIOR, 02 SUITES, SALA, 
COZINHA,AREA DE SERVIÇO, WC. 
CASA PISO INFERIOR : 02 SUITES, 

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 (CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEI-

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

355,00 + IPTU R$ 55,00

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

WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM.
R$ 165.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – AP00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

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

R$ 200,00

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA 

COZINHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00

MIRIM I – INDAIATUBA – AP00948
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC E GARAGEM
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

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

MINIO) + R$ 54,00 (IPTU)

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

R$ 190.000,000

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

WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 PLANE-

JADO, SALA, COZINHA, WC, ÁREA 
DE SERVIÇO,01 VAGA COBERTA.

R$ 200.000,000 + R$ 250,00 (CONDO-
MINIO) + R$ 50,00 (IPTU)

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO SEPA-
RADA DA COZINHA, 01 WC, E UMA 

VAGA DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 
COZINHA, AREA DE  SERVIÇO SE-
PARADA DA COZINHA, 01 VAGA DE 

GARAGEM.
R$ 210.000,00

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

R$ 240.000,000  

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

200,00 (CONDOMINIO)

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

WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

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

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

290.000,000

DIADEMA – TABOÃO –AP00950
APARTAMENTO NOVO: 03 DORMI-

TORIOS, BANHEIRO SOCIAL, SALA, 
COZINHA, 02 WC, 01 GARAGEM, 

AREA DE LAZER COMPLETA, POR-
TARIA 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, QUINTAL, 
AREA DE SRVIÇO.

R$ 140.000,00

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

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

AREA DE SERVIÇO.
R$ 190.000,00

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SALAS 
COMERCIAIS NO DISTRITO

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

CONDOMINIO 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 SALETA. 

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 ( INCLUSO IPTU)

CENTRO – SL00372
SALÃO COMERCIAL,  COM 08 SA-
LAS, 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 CARRO. 
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 INCLUSO)

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 GARAGEM. R$ 
1200,00

 ( INCLUSO IPTU )

CHACARAS AREAL – CA 03115
02 DORMITORIOS SENDO UM SUITE, 

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 0GARAGEM 
PARA 02 CARROS. DORMITÓRIOS, 
COZINHA E BANHEIROS PLANE-

JADOS.
R$ 2.000,00

CASA COMERCIAL-CENTRO CA03119 
04 SALAS SENDO 1 SUITE, RECEP-
ÇÃO, 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 
GARAGEM.

R$ 2.500,00 ( INCLUSO IPTU)

CENTRO – CA03150
CASA COMERCIAL  , 02 DORMI-
TORIOS,SENDO 01 SUITE,SALA, 

COPA,COZINHA, ESCRITORIO,WC, 
GARAGEM.

R$ 2.500,00 + IPTU  R$ 160,00 

CASA COMERCIAL+ SALÃO -CEN-
TRO – 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, ESCRITORIO, 
RECEPÇÃO, COPA, COZINHA, 05 WC, 

QUINTAL, 09 VAGAS GARAGEM.
R$ 10.000,00 + R$ 700,00 (IPTU)

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 

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

COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACADEMIA, 
SALÃO DE JOGOS, SAUNA, ADE-
GA, ESCRITÓRIO, E DOIS HOME 
THEATER. PISCINA COM DUAS 

CASCATAS, PEIXES ORNAMENTAIS, 
GARAGEM PARA 06 CARROS. TO-

DOS 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 (CONDOMI-
NIO) + 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 + CONDOMINIO 
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 AMBIEN-

TES, 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 CONDOMÍNIO 

E IPTU).

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

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

R$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, 02 VAGAS  NA GARA-
GEM. R$ 1800,00 + CONDOMÍNIO R$ 

520,00 + IPTU R$ 113,00



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

CA03842 – CASA – PARK REAL 3 dormitórios sendo 1 suíte, Sala, Cozinha 
Americana,1 banheiro, 2 vagas sendo uma coberta. Condomínio com Salão de 
festas, Quadra poliesportiva, Playgroud, Portaria e segurança. - Área construída 
105m² - Terreno 150 m² - R$ 400.000,00.

AP00600 – APARTAMENTO – JARDIM ALICE- 02 dormitórios, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço e garagem para 01 carro.- Área construída 52m² - R$ 
192.000,00.

AP00680 – APARTAMENTO – JARDIM MORUMBI– 2 dormitórios, sala, cozi-
nha com planejados, banheiro com armários, com 1 vaga de garagem. - Área 
construída 42,48m² - R$ 165.000,00.

CA03873 – CASA – RESIDENCIAL DUAS MARIAS - 04 suítes, sendo 01 mas-
ter com closet, sala estar jantar c/ pé direito alto, cozinha americana com ilha 
com planejados, espaço gourmet  com churrasqueira com coifa de inox, jardim 
de inverno, preparado para aquecimento solar, garagem 04 vagas. Condomínio 
com toda infraestrutura: Salão de festas, piscina, playground, academia. - Área 
construída 220m² - Terreno 360m² – R$ 1.250.000,00

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

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.
CA284 – PQ.DAS NAÇÕES – R$290  MIL – 2dorms(s-
t),sala,coz,wc,lavanderia,garagem coberta.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 
MIL – 3 dorms (1st),sala de estar e jantar,coz,lavande-
ria,wc,churrasqueira,portão eletrônico,garagem coberta 
para 2 carros.
CS.328 – JD.REGENTE – R$355 MIL- 3 dorms ( 1st),sa-
la 2 ambientes,coz americana,lavanderia,wc social,chur-
rasqueira,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,gara-
gem coberta para 2 carros.
CA.345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3dorms(1st 
com armários ),sala,coz com armários,wc,lavanderia,-
dispensa,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

CONDOMÌNIOS FECHADOS – CASAS 

CA.237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$350 MIL – 2 
dorms,sala,coz,wc,lavanderia,garagem.
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 
aquecida,quintal,garagem coberta para 2 carros e des-
coberta 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 desco-
berta para 2 carros.

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 – 3dor-
ms (1st0,sala de estar e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo 
mobiliado,ar condicionado,garagem coberta para 2 car-
ros.
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

CHÀCARAS E SITIOS

CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,co-
z,lavanderia,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 planeja-
da,lavanderia,wc de empregada,sacada,piscina,churras-
queira,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e 
wc,pomar,cerca eçetrica,mezanino com porta balcão,sa-
cada.
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sa-
la de estar conjugada com coz,lavanderia,varanda,pisci-
na,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
 

ANDROVANDI – R$500,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,sem 
garagem
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.
CHACARAS TRAVIU – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,w-
c,lavanderia,garagem
VILA ALMEIDA – R$900,00 – dorm,sala,coz,wc,quintal,-
garagem
CENTRO – R$950,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,sem gara-
gem
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,w-
c,garagem

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$1000,00 – 2dorms,sa-
la,coz,wc,1 vaga e garagem.(INCLUSO COND E IPTU)
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,estru-
tura para coz industrial,de esquina
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interli-
gadas,cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,-
gabinete 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,lu-
z,telefone,iptu. Fácil estacionamento.

TERRENOS

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

CASAS

CA03892 – JD. DO VALLE II - 2 dormitórios, sala, 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

CA03088 – SOBRADO (ESQUINA)– JD. RESIDENCIAL SANTA CLARA - 5 Dor-
mitórios (04 suítes). Piso superior: suíte master com amplo terraço, hidro, closet, 
jardim, sala de TV com moveis planejados + 2 suítes com planejados, ar condi-
cionado.
Piso inferior: sala de estar, sala de TV com ar cond. + móveis planejados, sala de 
jantar, suíte 4 + moveis planejados, quarto com móveis planejados, cozinha com 
planejada, despensa, lavabo, depósito, área de serviço com planejados, gourmet 
com churrasqueira, piscina com deck de madeira, ducha piscina, e garagem para 
04 vagas sendo 02 vagas cobertas.
Jardim com arvores frutíferas, mini-horta, área de leitura com pergolado/ orquidá-
rio, área, e toda a infraestrutura do condomínio - terreno 502m² - Área construída 
340m² – R$1.700.000,00

CA03404– CASA - JARDIM RESIDENCIAL DONA LUCILLA - 03 suítes sendo 01 
master c/ closet e 02 lavatórios, sala de estar e jantar com pé direito alto, cozinha 
americana c/ ilha e armários embutidos e mesa para refeição, espaço gourmet 
com churrasqueira c/ coifa de inox, e armário embutido, paisagismo, 04 vagas. 
(preparado para aquecimento solar e ar condicionado). Condomínio c/ infraes-
trutura subterrânea, salão de festas, quadra, piscina adulto, infantil, playground, 
minicampo de futebol, segurança 24 h. – R$ 920.000,00.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-770399164-1734 | 99999-7221



B4 Imóveis

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 va-
gas coberta ......................................................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 de-
mais 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$ 920.000,00
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte, + dep, área gour-
met c/ churras. .................................................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. local. .....................................................R$ 280.000,00
AP00008-JD. SEVILHA- 02 dorms + dep c/ 1 vaga ..............  
.........................................................................R$ 215.000,00
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 vaga ....  
..........................................................................R$154.000,00

CHÁCARAS

CH00016-PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts de ter com 
const., casa com 4 dorms..................................R$ 320.000,0
CH00030- PORTEIRA DE FERRO- 03 dorms c/ suíte + dep. 
c/ piscina...........................................................R$480.000,00                                                
CH00012-MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m.  ........  
.........................................................................R$ 500.000,00 
CH00029- ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ 
piscina .............................................................R$ 670.000,00

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

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 c/ suíte + dep. 
....................................................... R$ 3000,00 + Iptu+cond.

APARTAMENTO 

AP00026-JD. SÃO LORENÇO-2 Dorms +dep, 1 vaga cober-
ta....................................................... R$ 800,00  cond + iptu
AP0000- EDIF. GIOVANA- 3 dorms c/ suíte + dep 02 vags, .  
.......................................................... R$1.800,00  cond+iptu
AP00020-EDIFICIO CLAUDIA - 02 Dorms + dep c/ elevador  
........................................................ R$1.500,00  cond + iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms + dep c/ ele-
vador.  ............................................. 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

SALÃO E SALAS

SL00020- CENTRO- 141 MTS. .................R$ 3000,00 + iptu
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+ iptu
SA00004-AVENIDA CONCEIÇÃO-35MTS R$1.200,00 +iptu

CHÁCARAS EM CONDOMÍNIO

CH00008-RECANTO DAS FLORES- 4 Suítes + dep e Casa 
de caseiro. ................................. 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- 00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m ........  
.................................................................R$ 10.000,00+iptu.
GL-00018-RECREIO CAMP. JÓIA- A/T 680.  .......................  
...................................................................R$5.000,00+ iptu.

PONTO COMERCIAL

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

VENDAS
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual

Dentista

Decoração



B8 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas Pousada

Pousadas

PsicólogaProdutos Naturais

MecânicaJóias
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B13Serviços / Utilidades

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.

Auxiliar de limpeza - 1 vaga
Auxiliar de pedreiro - 1 vaga

Caseiro (a) - 1 vaga
Costureiro (a) - 2 vagas

Empregado (a) doméstico (a) - 1 vaga
Repositor (a) de mercadorias - 1 vaga

Serralheiro (a) - 1 vaga
Ajudante de motorista - 1 vaga
Auxiliar de cozinha - 2 vagas
Auxiliar de limpeza - 1 vaga

Auxiliar de linha de produção - 1 vaga
Auxiliar de manutenção predial - 1 vaga

Chapista de lanchonete - 2 vagas
Churrasqueiro (a) - 1 vaga

Empregado (a) doméstico (a) - 1 vaga
Mecânico (a) montador (a) - 1 vaga

Motorista de caminhão - 1 vaga
Oficial de manutenção predial - 1 vaga

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

Assistente de vendas - 1 vaga
Ferramenteiro (a) - 1 vaga

Operador (a) de máquinas fixas - 1 vaga
Ajudante de carga e descarga 

de mercadorias - 21 vagas
Ajudante de eletricista - 1 vaga

Arte finalista - 1 vaga
Assistente de vendas - 1 vaga

Atendente de lanchonete - 4 vagas
Atendente de lojas e mercado - 7 vagas

Atendente do setor de frios 
e laticínios - 14 vagas
Atendente de setor de 

hortifrutigranjeiros - 17 vagas
Auxiliar de cozinha - 7 vagas
Auxiliar de limpeza - 1 vaga

Auxiliar de produção - 2 vagas
Auxiliar de manutenção predial - 1 vaga

Cartazeiro (a) - 3 vagas
Conferente de carga e 

descarga - 4 vagas
Consultor (a) de vendas - 1 vaga

Cozinheiro (a) - 2 vagas
Empacotador (a) à mão - 9 vagas

Eletricista - 1 vaga
Fiscal de caixa - 5 vaga
Fiscal de loja - 7 vagas

Mecânico (a) de 
ar condicionado - 2 vagas

Mecânico (a) de manutenção de máqui-
nas industriais - 1 vaga

Motorista de caminhão - 2 vagas
Operador (a) de caixa - 14 vagas

Operador (a) de empilhadeira - 5 vagas
Porteiro (a) - 7 vagas

Repositor (a) de mercadorias em 
supermercados - 19 vagas

Repositor (a) de mercadorias - 3 vagas
Revisor (a) têxtil - 1 vaga
Torneiro (a) CNC - 1 vaga
Vendedor (a) - 10 vagas

Técnico (a) de enfermagem - 1 vaga
Técnico (a) de apoio ao 

usuário Helpdesk - 1 vaga
Farmacêutico (a) - 1 vaga

Nutricionista - 2 vagas
Atendente de lojas e mercado - 4 vagas

Mecânico (a) de manutenção 
de máquinas agrícolas - 1 vaga
Operador (a) de pá carregadeira

 e tratores - 1 vaga

EMPREGOS
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Vendo casa no Par-
que dos Indaias – 8 
cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas 
casas em mesmo terre-
no Aceito terreno como 
parte do pagamento 
R$320.000,00 ou fi-
nanciamento. F.: (19) 
99482-6697 / (19) 3875-
3201 João. Tendo inte-
resse ver fotos na OLX
Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 au-
tos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
V i l a  B r i z o l a  – 
CA02996 Casa fren-
te – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. 
Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 
(19) 3875-2215
JD.  COLIBRIS - 
AP00862 02 DORM, 
S A L A  ,  C O Z I -
NHA(PLANEJADO), 
BANHEIRO, GARA-
GEM P/01 CARRO 
. COND:200,00 IN-
CLUSO AGUA. R$: 
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 IMPERDÍ-
VEL! Casa de 02 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia e ga-
ragem para 02 autos 
em lote de 125m² na 
morada do sol, por ape-
nas R$190.000,00. ou 
R$75.000,00 de Entra-
da + 62 X R$2.100,00 F: 
(19) 99762-7997 / (19) 
3935-3294 CORRA!
OPORTUNIDADE ÚNICA! 
Jardim Valença. Sendo 
136m² de área construída, 
com 03 dormitórios 02 wc 
e garagem 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 localização 
casa em lote de 250m² 
construída nos fundos e 
lote livre na frente, sen-
do 03 cômodos e wc por 
apenas r$230.000,00 só 
a vista ou financiamento. 
F=99762-7997/3935-3294 
CORRA!

CASA– VILA FURLAN 
- 03 dorm.  sendo 01 suí-
te, 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 ESPLANADA 
- 03 dorm. sendo 01 suíte, 
01 WC, 03 sacadas, sala 
de estar, jantar e sala de 
tv, coz. planejada, dorm. 
de empregada com WC, 
área gourmet, espaço p/ 
piscina com 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$700.000,00. 
F.: (19) 3935-1413
CASA – JD ESPLANADA 
- 3 dormitórios, sendo 1 
suíte com planejados, Sala, 
Cozinha com Planejados, 1 
WC, área de serviço, Gara-
gem  4 vagas sendo 2 co-
bertas. A/C 190,00M² e A/T 
300,00M² - R$ 640.000,00. 
F.:(19) 3935-1413 
CASA – JD MORADA DO 
SOL -  02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, 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 dormitórios 
(1 suíte), cozinha ameri-
cana 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 dorms 
(1 suíte), sala, coz, área 
gourmet, prep. p/ ar cond., 
pé direito alto, gar. p/ 2 
carros (1 coberta), porta-
ria 24h e lazer completo. 
R$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Jardim Eldorado - 03 
dorm. c/ suíte, sala 2 amb, 
coz e lav. 2 vagas. Com 
móveis planejados. Aceita 
permuta com terreno.  F.: 
(19) 99721-0395
Pau Preto - Comercial 
3 dorms c/ + dep. 03 
vagas de garagem F.: 
(19) 97171-4929 
Pau Preto - 03 Dorms c/ 
suíte. 02 vagas e área 
gourmet R$ 385.000,00 
F.: (19) 99115-8368
Maria Dulce - 03 suítes, 
ar condicionado, Escri-
tório, área de lazer e 
aquecimento solar. F.: 
(19) 99721-0395
Jardim Itamaracá Ven-
do/Troco - Casa com 
130 metros de área 
contruída, em terreno 
de 400 metros, com 
3 dormitórios, sendo 
uma suíte e um WC 
social, sala, cozinha, 
área de serviço, gara-
gem p/ 3 carros, todos 
com acabamento em 
piso frio, corredor late-
ral 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$580.000,00. Contato 
direto c/ proprietário F.: 
(19) 3875-0667. Doc: OK
Vendo ou troco: Casa, 
Ponto comercial. Rua 
dos Indaias 256 (próxi-
mo ao HAOC), 3 vagas, 
3 dorm., 2 banheiros, 
amplo terreno nos fun-
dos e terreno de 250 m². 
Vale a pena ver. Valor: 
R$ 448.000,00.Tratar 
com proprietário (19) 
98817-5312
Sobrado Condomínio 
Bréscia - Três suítes 
com sacadas, salas de 
jantar, estar, lavabo, 
e s p a ç o  g o u r m e t , 
cozinha planejada e 
lavanderia. Acabamento 
de luxo, 200 m2  de 
área construída. Aque-
cimento solar instalado 
e pontos para ar con-
dicionado nos quartos 
e salas. Condomínio 
com portaria 24h, pis-
cina, 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 alumí-
nio, muitas tomadas e 
muita iluminação  ampla 
e bela escada mais, ga-
ragem coberta e jardim. 
Fundos para o bosque 
local. R$660.000,00 
estuda financiamento. 
Localização especial 
19-9.97519921. creci 
65362.
Jardim Montreal - Tér-
rea novíssima, excelen-
te, 3 dormitório sendo 
1 suíte, 2 vagas e de-
mais dependências R$-
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 lavande-
ria e banheiro. Estuda 
troca por terreno de 
menor valor como forma 
de pagamento. F.: (19) 
99735-5418. Tratar c/ 
Antonio.

CASA NO CONDOMÍ-
NIO BRÉSCIA - Acaba-
mento de luxo, 200 m2  
de área construída. Três 
suítes com sacadas, 
sala de jantar, sala de 
estar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia e 
espaço gourmet plane-
jado. 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. Acei-
to terreno ou apartamen-
to 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 servi-
ço e garagem 02 vagas. 
Ótimo acabamento. - 
R$1.350,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
COND. JD. MONTRE-
AL RESIDENCE – 3 
dorms (1 suíte), sala, 
coz, área gourmet, 
prep. p/ ar cond., pé 
direito alto, gar. p/ 2 car-
ros (1 coberta), portaria 
24h e lazer completo. 
R$480.000,00. Fone: 
(19) 99194-0145

 
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$ 800 MIL -  (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 
dorms na Cidade Nova 
R$350 MIL - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chá-
cara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
J d .  C o l i b r i s - 
AP00862 - 02 dorm, 
sala, cozinha(plane-
jada), banheiro, ga-
ragem p/01 carro . 
cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
ED. Torres da Liber-
dade – 3 dormitórios 
(1 suíte), WC social, 
sala, cozinha, lavan-
deria, 2 vagas de gara-
gem e home box no sub 
solo. Aceita permuta. 
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 portaria 
24h. R$165.000,00. 
Aceita permuta. Fone: 
(19) 99194-0145

Apartamento JD. Tro-
pical – 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
Em INTERLAGOS, 
Jd. Consórcio SP - 
R$855.000,00. Oportu-
nidade única e URGEN-
TE, está 20% a baixo 
do preço de mercado. 
Apto de fino acabamen-
to com 140m2, 3 suítes 
equipadas, sala ampla 
com 2 vastos ambien-
tes, varanda gourmet, 
cozinha com armários 
planejados, área de ser-
viço, wc, 2 vagas, Con-
domínio R$944/mês e 
IPTU R$421/mês, com 
lazer completo, pisci-
nas frias e aquecidas, 
quadras, academia, etc. 
Acesso fácil ao comér-
cio, bancos, escolas, 
shopping, avenida Inter-
lagos. Disponíveis fotos 
e detalhes minuciosos. 
Discute-se proposta. 
19-9.97519921 (cel e 
whatsap) creci 65362.

Vendo ou troco: Lo-
cado por R$4.000,00 
a te  outubro  2020 
- Penha SP - APTO 
DUPLEX, 3 dorms, 1 
suíte, 2 vagas, cozinha 
planejada, banheira e 
churrasqueira. A.T: 233 
m², A.U: 133 m². R. 
Peixoto nº 9 condomínio 
residencial Itapuã.Valor: 
R$ 390.000 - tenho fo-
tos. Tratar c/ proprietá-
rio (19) 98817-5312
Vende-se Edif ic io 
Portal das Flores - 3 
dorm - cozinha plane-
jada - 1 vaga - área 
de lazer completa - R$ 
260.000,00 - Direto Pro-
prietário - (19) 99368-
2711 e (19) 99256-9976

 
Sitio Estrada Mato 
Dentro  - Valor: R$ 
2.500. 000,00 F.: (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade SP -  
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios, 02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido com 

água por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, play 
groud ,a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em indaiatuba de igual 
ou menor valor.estuda en-
trada + parcelamento. F:19-
99762-7997/3935-3294
Sítio em Piedade SP - 
26.000m², casa c/ 03 dor-
mitórios, 02 wcs , toda ava-
randada, gramada,  pomar, 
área de cultura, bosque, 
água de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido com 
água por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, play 
groud ,a 12 km do centro,  
r$390.000,00 aceita imóvel 
em indaiatuba de igual ou 
menor valor.estuda entra-
da + parcelamento. f=19-
99762-7997/3935-3294
Sit io  venda entre 
Campinas e Indaia-
tuba - 35.000 metros 
com água, lago e estufa 
p/ orquídeas F.: (19) 
99115-8368
Elias Fausto - 7000 al-
queires ótima topografia 
porteira fechada F.: (19) 
99166-6872
Recanto das Flores 
- Com lago, toda gra-
mada, área gourmet 
Churrasqueira, campo 
de futebol, cercada. F.: 
(19) 99115-8368
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NOTAS DE FALECIMENTO
1.JOSE SEBASTIÃO GON-
ÇALVES com 84 anos, Casa-
do (a) com MARIA BATISTA 
DA SILVA, Sendo Filho (a) de 
ANTONIO CANDIDO GON-
ÇALVES e MARIA JOSE 
DE JESUS. Deixa Filho (s): 
BENEDITA, PAULO, JOSÉ, 
CREUSA, LUÍS, CARLOS, 
RITA, CELINA, RONALDO, 
RONILDO, CRISTINA (TO-
DOS MAIORES), Falecido (a) 
em: 09/08/2019, e Sepultado 
(a) no CEM.  MUN.DE SANTA 
RITADO SAPUCAÍ-MG aos 
10/08/2019.

2.IOLANDA MAZARIN BATA-
LHA com 82 anos, Viúvo (a), 
Sendo Filho (a) de PEDRO 
MAZARIN e CELICA PADO-
VAM. Deixa Filho (s): SONIA, 
NEUSA, NARCIZO, AILSON, 
MILSON, NILSON, NEMIR, e 
ROSICLEI (MAIORES), Fale-
cido (a) em: 27/08/2019, e Se-
pultado (a) no CEM. MUN. DE 
PÉROLA-PR aos 28/08/2019.

3.JOSÉ MINUCELI com 80 
anos, Casado (a) com ANNA 
GALERA MINUCELI, Sendo 
Filho (a) de MARINO MINU-
CELI e IDA NHOQUI. Deixa 
os Filhos: NIVALDO, JULIO, 
ELIZABETE, JOSÉ, CLÓVIS 
(MAIORES), DEVANIL (FAL). 
Falecido (a) em: 29/08/2019, 
e Sepultado no CEMITÉRIO 
DE CEREJEIRAS-RO aos 
30/08/2019.

4.GENALDA ALVES DE OLI-
VEIRA com 78 anos, Viúvo 
(a) de BONFIM DE OLIVEIRA, 
Sendo Filho (a) de JOSE AL-
VES DE MENEZES e ENEIL-

DES OLIVEIRA. Deixa os Filhos: 
MARIA, EDNA, ROSIMEIRE, 
GENIVALDO, ROBERTO, ELIA-
NE (MAIORES). Falecido (a) 
em: 31/08/2019, e Sepultado no 
CEM. MUN. DE BOA ESPERAN-
ÇA-PR aos 01/09/2019.

5.MAURO DA COSTA FERREI-
RA com 53 anos , Casado (a) 
com MARIA APARECIDA DA 
COSTA FERREIRA sendo filho(a) 
de GIMINIANI DA COSTA FER-
REIRA e BLANDINA FRANCIS-
CA DE OLIVEIRA.deixa filho(s): 
FERNANDA 24, RIAN 15, Fale-
cido em: 10/09/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 11/09/2019. 

6.JOSE FRANCISCO DA SILVA 
com 68 anos , Vivia em União 
Estável com DIRCE Ferreira dos 
Santos, sendo filho(a) de SEVE-
RINO JOSE DA SILVA e IZABEL 
MARIA DA SILVA.deixa filho(s): 
LUCIANE, LEANDRO, LUCILE-
NE, LUCILÉIA, LEILA, ISABELA 
( TODOS MAIORES ), Falecido 
em: 11/09/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 12/09/2019. 

7.ANTONIO REGINALDO 
GEISS com 89 anos , Casado (a) 
com NILZA CANDELLO GEISS, 
sendo filho(a) de GUSTAVO 
GEISS e MARIA JOSE TAN-
CLER.deixa filho(s): EMIL 61, 
ELAINE 58, ELIANE 56, ERIKA 
43, Falecido em: 11/09/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 12/09/2019. 

8.VANIA APARECIDA MACEDO 
com 55 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOÃO AMAN-
CIO MACEDO e LAUDELINA 
APARECIDA DE SOUZA.deixa 
filho(s): LEANDRO 31, LETÍCIA 
26., Falecido em: 12/09/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/09/2019. 

9.CARLOS ROBERTO RAMOS 
com 56 anos , Casado (a) com 
IVANETE LOPES DOS SANTOS 
sendo filho(a) de SEBASTIÃO 
WALTER RAMOS e ALICE PE-
REIRA RAMOS. Deixa Filho (s): 
RODRIGO, RENATA , ROBER-
TA, RENAN, RAFAELA (MAIO-
RES) Falecido em: 12/09/2019, 
Velado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 13/09/2019. 

10.MASUTOYO YAMAMOTO 
com 72 anos , Casado (a) com 
HASTUKO YAMAMOTO sendo 
filho(a) de NOBORU YAMAMO-
TO e SHIZU YAMAMOTO.deixa 
filho(s): ROBSON 34., Falecido 
em: 12/09/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 13/09/2019. 

11.WALTER FRANCISCO JANU-
ARIO com 64 anos , Casado (a) 
com MARIA VERONICA DA SILVA 
sendo filho(a) de JOSE FRANCIS-
CO JANUARIO e MARIA JOSE 
JANUARIO.deixa filho(s): AMIL-
TON, CRISTINA, JONAS(MAIO-
RES),  KEROLAINE (MENOR), 
Falecido em: 12/09/2019, Vela-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/09/2019. 

12.ABIGAIL DE OLIVEIRA BRA-
SIL com 94 anos , Era Divorcia-
do(a) de GESSE DA ROCHA 
sendo filho(a) de SEBASTIÃO DE  
OLIVEIRA BRASIL e JULIETTA 
MARIETTA DE OLIVEIRA.deixa 
filho(s): JANE, ELIZABETH, MA-
RIA ( MAIORES ), Falecido em: 
12/09/2019, Velado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 13/09/2019. 

13.ANNA MARIA DA CRUZ 
CARDOSO com 89 anos , Era 
Viúvo(a) de BENEDICTO CAR-
DOSO sendo filho(a) de FRAN-
CISCO  FELIPPE DA CRUZ 
e MARIA JULIA.deixa filho(s): 
FRANCISCO 70, TARCILA 66, 
NORMA 56, HIDERALDO 55, Fa-
lecido em: 13/09/2019, Velado(a) 
no CANDELARIA, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 13/09/2019. 

14.EVANGELHA MESSIAS GO-
MES com 77 anos , Era Viúvo(a) 
de ANTONIO PAULO GOMES 
sendo filho(a) de PEDRO KA-
MINSKI e ANTONIA MARIA KA-
MINSKI.deixa filho(s): MARY 59, 
MIRIAM 55, MARCO 54, Falecido 
em: 13/09/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 14/09/2019. 

15.AUGUSTO FRANCISCO 
DE ALVARENGA com 82 anos 
, Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de EUCLIDES FRANCISCO DE 
ALVARENGA e ANGELINA CE-
CILIA DE JESUS. NÃO DEIXA FI-
LHOS., Falecido em: 13/09/2019, 
Velado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 13/09/2019. 

16.CARMELINA ALVES REIS 
com 58 anos , Casado (a) com 
ANTONIO PEREIRA REIS 
sendo filho(a) de MARTINHO 
ALVES DE MELO e ANTONIA 
FERREIRA DE MELO.deixa fi-
lho(s): EMERSON 38, PATRICIA 
30, Falecido em: 13/09/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 14/09/2019.
 
17.MARIA DE LOURDES CAM-
POS NASCIMENTO com 64 
anos , Casado (a) com NELSON 
BARBOSA DO NASCIMENTO 
sendo filho(a) de OZORIO NU-
NES CAMPOS e MARIA FER-
REIRA DA SILVA.deixa filho(s): 
NILDO, NILSON, ROBSON, 
ANA PAULA, WASHINGTON, 
MARCELO, DIEGO, DOUGLAS 
(MAIORES), Falecido em: 
13/09/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 

no PARQUE DOS INDAIAS aos 
14/09/2019. 

18.APPARECIDA POSSAM 
BUENO com 86 anos , Era 
Viúvo(a) de OCTACILIO BUE-
NO sendo filho(a) de JOSE 
POSSAM e THEREZA CALE-
GARI.deixa filho(s): SERGIO 
62, DIONE 59, Falecido em: 
13/09/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
14/09/2019. 

19.MOACIR NASCIMENTO 
LOPES com 50 anos , Casado 
(a) com MARIA APARECIDA 
FIALHO LOPES sendo filho(a) 
de SEBASTIÃO LOPES DA 
SILVA e TEREZINHA SOARES 
VALENTE LOPES.deixa fi-
lho(s): JEFERSON 24,VINICIUS  
(FALECIDO), Falecido em: 
13/09/2019, Velado(a) no JAR-

DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no COLINAS DA SAUDADE VI-
ÇOSA MG aos 15/09/2019. 

20.VINICIUS FIALHO LOPES 
com 19 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de MOACIR NAS-
CIMENTO LOPES e MARIA DA 
APARECIDA FIALHO LOPES. 
NÃO DEIXA DE FILHOS., Fa-
lecido em: 13/09/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no COLINAS DA 
SAUDADE VIÇOSA MG aos 
15/09/2019. 

21.NELSON NOVACHI com 84 
anos , Casado (a) com THERE-
ZINHA BONIN NOVACHI sendo 
filho(a) de HONORIO NOVACHI 
e CATHARINA CHERACOMO.
deixa filho(s): WAGNER 56 ,WA-
LNELSON (FALECIDO ), Faleci-
do em: 15/09/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepulta-

do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 16/09/2019. 

22.MAURICIO LIMA DUTRA 
com 52 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JULIANO DE 
ALMEIDA DUTRA e MARIA 
DO SOCORRO DE LIMA DU-
TRA.deixa filho(s): JULIA 26, 
Falecido em: 16/09/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 16/09/2019. 

23.VALDECIR NUNES DA 
ROCHA com 54 anos , Era 
Divorciado(a),  sendo filho(a) 
de ANTONIO NUNES DA 
ROCHA e NATALINA LOPES 
ROCHA.deixa filho(s): HENRI-
QUE 14, AMANDA 28, Faleci-
do em: 16/09/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 17/09/2019.

CHÁCARA – LAGOS 
DE SHANADU -03 
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 .280M²  -  R$ 
790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Sítio na Bahia Ven-
da/Troca por imóvel 
em Indaiatuba - Com 
470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa 
topografia, região sul 
da Bahia a 220km de 
Salvador pela BR 101. 
Situado na região do 
Vale do Jiquiriça, a 7km 
da cidade de Mutuipe. 
A propriedade fica a 
4 km da BR 420 no 
municipio de Mutuipe, 
e a 70km da cidade de 
Valença região de belas 

praias do litoral baiano 
com aeroporto operan-
do com voos da (Azul) 
aos sabados saindo de 
Viracopos em Campi-
nas-SP. A proprieda-
de esta distribuída em 
pastagem, lavoura de 
cacau, outras e peque-
na mata. Energia passa 
dentro da propriedade. 
Casa sede nascente 
com água boa sendo 
preservada em três lo-
cais da propriedade. 
Documento ITR OK. 
Opções para plantação 
de feijão, milho, man-
dioca, café e outros. 
Isso em virtude da boa 
media de chuvas/ano 
na região e as nas-
centes existentes na 
propriedade. Contato 
F.:(19) 98288- 1728. 
WhatsApp.

 
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 – planíssi-
mo – R$1030,00 p/ m2 – F: 
19-99762-7997 / 3935-3294
C O N D O M I N I O  L O N -
DOM PARK- LOTE DE 
300M2 POR APENAS 
R$180.000,00  - F: (19)-
99762-7997 / 3935-3294
Cond. JD. Residencial 
Viena - 250m². Condomínio 
com piscina adulto e infantil, 
salão de festas, play ground 
e campo. R$180.000,00.
Fone: (19) 99164-1734
Dona Maria José - Con-
domínio pronto para 
construir 300m Á vista 

ou parcelado F.: (19) 
99721-0395
EUROPARK - 500 
metros Plano R$ 
170.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Quintas de Terraco-
ta - 1250 metros R$ 
230.000,00 ACEITA 
P E R M U T A F . :  ( 1 9 ) 
98333-5694
Jardim Bréscia - Opor-
tunidade ótima de ad-
quirir um ótimo TERRE-
NO com 240m2, plano, 
na quadra J, principal 
Rua do Condomínio, 
entre as duas áreas de 
lazer (piscinas, qua-
dra, churrasqueira e 
mais), com escritura e 
registro, R$210.000,00. 
19-9.97519921 (cel e 
whatsap) creci 65362.
Jardim Montreal - 
Terreno de esquina 
com 204m2, ótima lo-
calização, próximo à 
área de lazer (pisci-
nas, quadra, churras-
queira, 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 condo-
mínio com 300m2 ou 
500m2 a R$800,00 o 
m2. 19-9.97519921 (cel 
e whatsap) creci 65362.
Elias Fausto - Terre-
no excelente na região 
central do município, 
Jd .  A lvorada,  com 
175m2 (7x25), com 
construções nas três 
divisas e murado na 
frente. R$112.000,00. 
19-9.97519921 (cel e 
whatsap) creci 65362.

Condomínio Jardim Re-
sidencial London Park: 
Terreno com 300m² pla-
no, ótima topografia. 
Valor: R$180.000,00 mil 
contato c/ proprietário 
Fone: (19) 98288-1728 
WhatsApp / (19) 3875-
2860

 
Aluga-se Salão Comercial 
- 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. Cozinha, 
mezanino, lavanderia, 02 
WC’s sendo 01 adaptado p/ 
cadeirante. - R$4.000,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL – 
JD. HUBERT – Localizado 
na marginal do Parque 
ecológico! São 500m² 
construídos, possui meza-
nino, escritório e banheiros. 
- R$4.300,00+IPTU. 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$150,00. F.: (19) 
3875-4737 / (19) 99380-
5379
Vendo Prensa Camiseta/ca-
neca - Prensa plana 30x42 
para sublimação de cami-
setas, almofadas, mouse 
pad, azulejo, mais Prensa 
para Canecas. R$ 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 WhatsApp  F.: (19) 
98359-3991
Vendo Bicicleta Scoot. De 
R$2.000,00 por R$800,00.  
F.: (19) 3935-6985
Vendo Máquina de costura 
Industrial Kingtex Valor 
R$600,00 F.: (19) 3834-
7739 / (19) 99750-8856
Vendo Máquina de chinelo 
R$2.000,00 F.: (19) 98233-
3923

 
Vendo FIT Lx - 2017 úni-
co dono 25.000 km. Ar, 
direção e vidros elétricos. 
Final de placa 3, licencia-
do. R$60.000,00 F.: (19) 
98106-8731 / (19) 3801-
0204
Vendo Gol G3 - Ano: 2001. 
Doc: 2019 OK, Cor: Branco. 
4 portas, econômico. Ótimo 
estado Valor R$8.000,00. 
Para mais informações e 
fotos F.: (19) 98989-2549 
WhatsApp.
Vendo Fox - 2005, 1.0, 
cor: vermelho, duas portas. 
Valor: R$ 14.000,00 F.: (19) 
99127-1573

 
Prática e teoria Eletrôni-
ca Profº Riccó - Analog/
Digital/Potência Eletric/Inst. 
Elétricas comandos elétri-
cos (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 insta-
lação, manutenção, revi-

são preventida e corretiva 
de alarmes, cameras cftv, 
cerca eletrica, porteiro e 
video porteiro entre outros. 
Preços promocionais In-
daiatuba e região. Faça um 
orçamento sem compromis-
so  Fone: (19) 99193-2917 
WhatsApp
Ofereço-me como pedreiro 
encanador, reformas em 
gerais e pequenos reparos 
na construção civil.Tratar 
com João. F.: (19) 98329-
8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, enca-
nador, jardineiro e eletricis-
ta. Falar com Odair F.: (19) 
99776-6841
Ofereço-me como diarista 
e passadeira Contato Va-
nia. F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como passa-
deira e faxineira atendo a 
domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Ma-
nicure e Pedicure pé e 
mão R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tambem 
a domicilio F.: (19) 99369-
5615
Ofereço-me como moto-
rista de Uber Falar com 
Andersson F.: (19) 99410-
0364
Ofereço-me com trabalhos 
em tricô sob encomenda 
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 dinhei-
ro. Só preciso da moradia 
Fone.: (15)99646-7494 / 
(19) 3327-6387
Ofereço-me como assis-
tência técnica em máquina 
de costura industrial F.: 
(19)99212-1731
Ofereço-me como con-
sultora Hinode, Herbalife, 
Natura, Avon e Jequiti en-
trega a domicilio Elsa F.: 
(64) 99224-6033
Ofereço me para trabalhar 
como anfitrião de caozinhos 
com amor e carinho , sendo 
para passear e aconchego 
dormir ,perto da Av: Ken-
nedy (sumerboll). Indaiatu-
ba. Elza Maria Fone: (64) 
99224-6033
Ofereço me para trabalhar 
como GTE de loja. Possuo 
experiência com vendas, 
sendo que sempre bati 
em primeiro lugar em ven-
das nas empresas em que 
atuei, sendo lojas ou como 
secretária de vendas Fone: 
(64) 99224-6033



B16 Serviços / Utilidades


