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Programa de Prevenção à Violência 
contra a Mulher celebra primeiro ano

Prefeito é 
condenado por 
improbidade 
administrativa

Aedes do Bem 
chega à sua 
segunda fase 
em outubro

Jacitara inova  
e lança seu 
Pet Day todas 
as sextas-feiras

UniMAX 
Profissões 
acontece no 
próximo dia 9
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Caminho das Rosas apresenta resultados e novidades para a população
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Atriz interpreta uma das maiores 
estrelas da televisão bra-
sileira na cinebiografia 
que revela detalhes 
de suas batalhas e 
polêmicas, sem se 
esquecer da mãe e 
esposa. O filme é 
uma das estreias da 
semana no Topázio 
Cinemas.

Em mais uma edição do 
Ação Mulher, promovida 
na última quarta (25), 
no Mosteiro de Itaici, 
a Prefeitura apresentou 
resultados do primeiro 
ano do Programa de Pre-
venção à Violência Con-
tra a Mulher – Caminho 
das Rosas e anunciou 
novidades. As próximas 
ações do projeto contam 
com um treinamento es-
pecífico para médicos, 
que abordará os principais 
sinais e sintomas de uma 
mulher vítima de violên-
cia; e a implantação do 
atendimento prioritário 
para vítimas de violência 
doméstica que estejam 
acompanhadas de guarda 
civil ou autoridade policial. 
Confira os detalhes.

DIVULGAÇÃO

A vereadora Sirlene Carvalini, a secretária de Cultura Tânia Castanho, a delegada Bruna Romeiro e o prefeito Nilson Gaspar

MAIS EXPRESSÃO

Troféu Frutos 
de Indaiá 2019 
acontece dia 
9 de novembro 
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O maestro Paulo de Paula recebe Chewbacca, personagem da franquia Star Wars, em apresentação do 
concerto GEEK Sinfônico, que lotou o Ciaei no último final de semana. Neste sábado (28), a orquestra 
leva o espetáculo para o Parque Campo Bonito, em palco aberto e entrada franca P. A19



Editorial
Buscar o correto

Artigos

A Semana Nacional do Trânsito terminou na última 
quarta-feira (25), mas ainda há muito a ser discutido no 
tema em Indaiatuba. O crescimento populacional, fruto 
de bons índices conquistados nos últimos anos, que atra-
em novos moradores todos os dias para a cidade, deve 
ser fruto de um intenso estudo da administração pública 
em parceria com entidades da sociedade civil. Ninguém - 
mesmo - deve ficar de fora deste importante debate. 

À medida em que Indaiatuba ganha novos habitan-
tes, recebe também uma série de desafios a serem ven-
cidos pela coletividade, por aqueles que se encantaram 
pelos mesmos índices hoje propagandeados. Entre tan-
tos temas. o trânsito é um dos que merecem destaque. É 
fato que ainda não temos engarrafamentos, mas também 
é notório que, se nada for feito, em breve podemos ter. A 
situação da Avenida Antonio Estanislau do Amaral é um 
destes casos que não dá para ignorar. E agora nos resta 
torcer para que as medidas que estão sendo tomadas se-
jam suficientes para resolver - ou amenizar - o problema. 

Neste cenário cada vez mais caótico, o motorista en-
frenta dificuldades que, somadas aos problemas do coti-
diano, podem resultar em acidentes. Desta maneira, a tare-
fa de órgãos como o Departamento Municipal de Trânsito 
cresce a cada instante, assim como a necessidade de bus-
carmos maior conscientização. É bastante conveniente ao 
motorista criticar os agentes de trânsito e afirmar que te-
mos uma indústria da multa em funcionamento. Mas será 
que o erro não foi - realmente - nosso? Sem justificativas, 
buscar o correto é o primeiro passo para a evolução. 

Brasileiros acreditam que 
inflação será de 5,1%

Idosos são as principais vítimas de 
atropelamentos no território paulista

A expectativa de inflação dos consum-
idores brasileiros para os próximos 12 
meses ficou estável de agosto para se-
tembro, em 5,1%. Esse é o menor nível 
desde agosto de 2007 (5%), segundo 
dados divulgados na segunda (23) 
pela Fundação Getúlio Vargas.

A expectativa de inflação dos con-
sumidores brasileiros para os próximos 
12 meses ficou estável de agosto para 
setembro, em 5,1.

Os pedestres formam o segundo maior 
grupo vítima de acidentes de trânsito no 
Estado de São Paulo, atrás apenas dos 

motociclistas. E, nesse segmento, os 
idosos lideram as estatísticas.

Segundo o Infosiga SP, sistema de 
dados criado e gerido pelo programa 

Respeito à Vida, do Governo de São 
Paulo, uma em cada três vítimas pedes-

tres tem mais de 60 anos. 

contato@factorhumano.com.br   -   WhatsApp (19) 97133-7822
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Algumas vezes me perguntava por que algumas pessoas obtém grande sucesso nas organizações 
ou como empreendedores nos seus próprios negócios e outras são um verdadeiro fracasso?  Aqui 
está a grande diferença ou fator de sucesso: Inteligência emocional conceito relacionado com 
a chamada “inteligência social”, presente na psicologia e criado pelo psicólogo estadunidense 
Daniel Goleman. Pessoas com altos níveis de inteligência emocional conseguem criar e manter 
relacionamentos significativos, lidar com as situações difíceis de forma calma e eficiente e são 
bem mais resilientes frente às adversidades. Este é um traço indispensável para obter sucesso 
na carreira. Um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar as suas 
emoções com mais facilidade. Uma das grandes vantagens das pessoas com inteligência emocio-
nal é a capacidade de se automotivar e seguir em frente, mesmo diante de frustrações e desilu-
sões.  Entre as características da inteligência emocional está a capacidade de controlar impulsos, 
canalizar emoções para situações adequadas, praticar a gratidão e motivar as pessoas, além de 
outras qualidades que possam ajudar a encorajar outros indivíduos. Quanto maior e mais saudá-
vel for seu relacionamento maior será teu sucesso em qualquer atividade que exercer. Trevisan 
José www.signatreinamentos.com.br

As empresas que investem em Planejamento Estratégico, são empresas que estão empenhadas em 
alavancar através de estratégias pré-definidas suas vendas, seus resultados, a performance da sua 
equipe, de sua liderança, de seus gestores.

O planejamento estratégico deve ser feito nas principais áreas das empresas como o  Financeiro, 
Compras, Comercial, Contábil e sem esquecer do Recursos Humanos (RH). Muitas empresas ainda 
deixam o RH fora do planejamento estratégico, o que é um erro, pois esse setor é fundamental para 
que a máquina humana da empresa funcione perfeitamente.

Mas em contra partida, outras empresas já enxergam o RH como aliado fundamental para que seu 
planejamento seja um sucesso.

Mais que planejar custos, gastos e receitas é importantíssimo planejar a qualidade de vida de 
seus colaboradores, os benefícios, os treinamentos que serão realizados ao longo do ano. Sem esse 
envolvimento humano das empresas seus resultados na maioria das vezes, ficam aquém do esperado.

Quando investimos no capital humano o retorno é garantido, colaboradores satisfeitos e felizes, 
são mais saudáveis e rentáveis para uma empresa.

Agora é a hora de investir um tempo para se dedicar cuidadosamente no setor de Recursos Hu-
manos. Se sua empresa ainda não tem um setor de RH estruturado, AGORA É A HORA!

Profissionais qualificados são as chaves para ajudar sua empresa a sair na frente para as ações de 
2020, contamos com profissionais habilitados e especializados em planejamento e gestão de pessoas.

A Factor Humano  irá te ajudar no preparo do seu Planejamento Estratégico para 2020, fale co-
nosco e saiba mais.

Quem planeja chega mais longe!

Você conhece seus sentimentos?

A Vantagem de Elaborar um Planejamento Estratégico 
em Recursos Humanos.

Respeitável público, 
Hoje falaremos sobre algo muito importante e que não é levado 
a sério. A risada. 
Ela que às vezes é sufocada, renegada, subjugada e quando é 
liberada se torna uma sonora e deliciosa gargalhada. 
Pessoas bem humoradas, cômicas, humoristas, não são levadas 
a sério. E deveriam. Elas vêem um lado divertido em tudo.
Dizem que o mundo está ficando chato. Será porque está 
faltando graça nas pessoas? Faltam gargalhadas nas esquinas? 
Será que falta rir da vida, rir de si mesmo? Qual foi a última vez 
que riu de seu papelão, de sua gafe, dos seus erros primários? 
Ou simplesmente riu?
Ria do que escrevo que alias nem são tão engraçadas assim.
Pode rir da minha cara então. 
O riso é contagioso. Contagie seu ambiente, seus amigos. Ex-
perimente do nada começar a rir, mesmo que sem vontade. Seu 
cérebro identifica apenas o ato da risada que já lhe é benéfico.  
E as pessoas ao seu lado começarão a rir instantaneamente, 
tornando um mundo mais alegre.
Rir movimenta 12 músculos faciais e as gargalhadas mo-
vimentam 24 deles. Toda essa movimentação é um ótimo 
exercício para esticar a pele, combater as rugas e deixa você 
mais bonitão ou bonitona.
Quando falei dessa possibilidade num show que estava apre-
sentando, alguém me disse. 
- Koringa, então você está precisando rir mais, heim...
Bora rir? Para que o bom humor nos salve das mãos do doutor.
Ri melhor quem ri com o outro.
E você conhece aquela do português?
Hahahaha

A risada nossa de cada dia

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
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Caminho das Rosas apresenta novidades
Programa celebra primeiro ano e anuncia medidas para combater violência contra a mulher

DIVULGAÇÃO

Em mais uma edi-
ção do Ação Mu-
lher, promovida 

na última quarta-feira, 
no Mosteiro de Itaici, a 
Prefeitura de Indaiatuba 
apresentou resultados do 
primeiro ano do Programa 
de Prevenção à Violência 
Contra a Mulher – Cami-
nho das Rosas e anunciou 
novidades, como a viatura 
identificada com o logo 
do programa. Estiveram 
presentes o prefeito Nil-
son Gaspar (MDB), a 
secretária de Cultura e 
idealizadora do programa, 
Tânia Castanho, a titular 
da Delegacia de Defesa 
da Mulher (DDM), Bruna 
Romeiro, e a vereadora 
Silene Carvalini (PP), 
entre outras autoridades.

“De acordo com o Mi-
nistério da Saúde, somente 
em 2018 foram registrados 
145 mil casos de violência 
contra a mulher no Brasil, 
com uma agressão a casa 
quatro minutos”, lembrou 
Gaspar. “Não podemos 
mais aceitar essa situação, 
por isso o Programa Cami-
nho das Rosas está unindo 
forças entre a Prefeitura 
(por meio das secretarias de 
segurança, saúde, assistên-
cia social, esportes e cultu-
ra), Polícias Civil e Militar, 
Ministério Público, entre 
outras instituições, prepa-
rando todas as equipes de 
atendimento para que a 
mulher seja acolhida e não 
aceite viver em situação de 
violência”, enfatizou.

“Muitas vezes a mulher 
que vive a violência do-
méstica está com seu lado 
emocional destruído e não 
tem forças ou coragem para 
sair daquela situação. Unin-

do nossas forças, queremos 
oferecer a essa mulher uma 
sociedade que a ampara, 
orienta e ofereça uma opor-
tunidade”, explicou Tânia 
Castanho, idealizadora do 
programa. “Além das par-
cerias que já temos, muitas 
empresárias também sina-
lizaram apoio e parceria à 
nossa iniciativa”. 

Tânia também anun-
ciou novidades. “Um gru-
po formado inicialmente 
por 15 guardas municipais 
fará em breve o curso ‘Pa-
trulha Maria da Penha’, 
com foco no atendimento 
à violência contra a mu-
lher”, revelou. “Os agentes 
direcionados para o aten-
dimento às ocorrências 
atuarão identificados com a 
braçadeira e contarão com 
a viatura específica para o 
atendimento às ocorrências 
que abrangem o Cami-
nho das Rosas, como o 
cumprimento das medidas 
protetivas, por exemplo”.

Treinamento
Cada setor do Cami-

nho das Rosas marcou 
presença no evento. Vi-
viane Barnabé, diretora da 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Secretaria de Assistência 
Social, falou sobre as 
ações sociais; a Inspetora 
Marilsa Souza, diretora 
da Guarda Civil, abordou 
as questões envolvendo a 
segurança; Heloísa Sala-
tino, assessora da Secre-
taria de Saúde, explanou 
sobre os atendimentos 
registrados na área.

As próximas ações do 
projeto contam com um 
treinamento específico 
para médicos, que abor-
dará os principais sinais e 
sintomas de uma mulher 
vítima de violência; e a im-
plantação do atendimento 
prioritário para vítimas de 
violência doméstica que 
estejam acompanhadas de 
autoridade policial.

Desde o lançamen-
to do programa, em 3 
de setembro de 2018, 
cerca de duas mil pro-
fissionais das secretarias 
de saúde, assistência 
social e segurança par-
ticiparam do treinamen-
to de humanização no 
acolhimento à mulher, 
ministrado pelo médico 
neurologista Luiz Antô-
nio da Costa Sardinha.

Silene Carvalini, Tânia Castanho, Bruna Romeiro e Nilson Gaspar no evento Viatura com logo do Programa de Prevenção à Violência contra a Mulher

Casos de violência aumentaram
De janeiro a agosto de 

2019, a Guarda Civil de 
Indaiatuba registrou 151 
casos de violência domésti-
ca contra a mulher, aumen-
to de 29,05% com relação 
aos registros de 2018 (117). 
Durante todo o ano de 
2017, foram apenas 78 
ocorrências. As prisões em 
flagrante também deram 
um salto significativo, pas-
sando de seis em 2018 para 
43 até agosto deste ano.

A diretora da Guar-
da Civil lembrou que o 
aumento das denúncias 
já era esperado. “Com o 
lançamento do Caminho 
das Rosas já esperávamos 
essa ampliação dos casos, 
porque as mulheres estão 
sendo encorajadas a buscar 
ajuda”, afirmou Marilsa. 
“Nossa intenção é justa-
mente mostrar que ela está 
amparada para isso. Por-
tanto, se você é uma vítima 
de violência doméstica ou 
presencia uma situação 
dessa, ligue 153”.

A delegada Bruna Ro-
meiro ressaltou que, em 
média, 70% dos flagran-

tes de violência contra a 
mulher registrados em 
Indaiatuba são atendidos 
pela Guarda Civil de In-
daiatuba. Um mapeamento 
realizado pela corporação 
mostrou que a maioria 
dos casos são registrados 
às terças, sábados e do-
mingos, nos horários que 
compreendem o final da 
tarde até a madrugada (das 
18h às 3h). A maioria das 
vítimas tem entre 20 e 39 
anos, mesma faixa etária 
da maioria dos agressores.

Defesa pessoal
A Secretaria Municipal 

de Esportes anunciou que 
irá promover nos sábados 
de outubro uma oficina de 
defesa pessoal exclusiva-
mente para mulheres. Serão 
duas turmas de até 20 parti-
cipantes, com aulas às 8h e 
10h, no Núcleo Esportivo 
do Parque Corolla, situado 
à Rua Seraphin Gilberto 
Candello, s/nº. As inscrições 
poderão ser feitas a partir 
de segunda-feira (30) pelo 
telefone (19) 3825-6270.
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Iniciativa do Instituto Gabriel integra 21ª Campanha Nacional de Doação de Órgãos e acontece amanhã

Polo recebe ação de conscientização

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

O Polo Shopping 
Indaiatuba re-
cebe amanhã 

(28) uma ação de cons-
cientização sobre a 
importância da doação 
de órgãos e tecidos, 
realizada pelo Institu-
to Gabriel como parte 
da 21ª Campanha Na-
cional de Doação de 
Órgãos. A ação será 
realizada das 10h às 
20h e os interessados 
no tema poderão escla-
recer dúvidas e realizar 
testes de glicemias e 
aferição de pressão 
arterial gratuitamente.   

A campanha acon-
tece simultaneamente 
em todo o Brasil com o 
objetivo de sensibilizar 

a população sobre a im-
portância da doação de 
órgãos. Em Indaiatuba, 
a abertura acontecerá 
no dia 27, às 19h, no 

DIVULGACAO

plenário da Câmara 
Municipal, quando os 
representantes do Ins-
tituto Gabriel vão ho-
menagear famílias de 

Instituto e parceiros irão oferecer testes de glicemia e aferição de pressão ao público presente

doadores e transplanta-
dos da cidade, além de 
expor a atual situação 
do processo de doação 
de órgãos no país. 

“Essa campanha é 
importante para es-
clarecer a população 
sobre a importância 
da doação de órgãos e 
como esse gesto pode 
salvar muitas pessoas 
que aguardam por anos 
um doador compatí-
vel”, afirma Andréa 
Fernandes ,  gerente 
de marketing do Polo 
Shopping Indaiatuba.

Segundo dados do 
Ministério da Saúde, a 
fila de espera por um 
transplante no Brasil 
é de 44.689 pessoas. 
Nesta fila não estão 
considerados os pa-
cientes registrados no 
Registro de Receptores 
de Medula, que aguar-
dam a localização de 
doadores compatíveis 
para receber o trans-

plante. Atualmente, a 
maior fila de espera é 
para transplante renal, 
com 29.387 pacientes. 
Outras 11.812 pessoas 
aguardam pelo trans-
plante de córnea.   

No Brasil, a doa-
ção de órgãos tem que 
passar pela autorização 
da família. Não existe 
documento, testamento 
ou registro que torne 
a pessoa doadora. Por 
isso, a importância de 
discutir o assunto em 
casa e deixar claro para 
a família a intenção de 
ser doador de órgãos 
e tecidos. Um doador 
simples pode tirar oito 
pessoas da fila de es-
pera. Um doador com-
pleto pode beneficiar 
até 25 pessoas entre 
órgãos e tecidos.

Improbidade administrativa é apontada em ação civil pública
PRIMEIRA INSTÂNCIA

Em sentença profe-
rida na última segunda-
-feira (23), o juiz Luis 
Felipe Valente da Silva 
Rehfeldt,  da 2ª Vara 
Cível de Indaiatuba, con-
dena o ex-prefeito Rei-
naldo Nogueira e o atu-
al chefe do Executivo, 
Nilson Gaspar (MDB), 
pelo ato de improbidade. 
Além de multa, ambos 
foram condenados a dez 
e oito anos de suspensão 
de seus direitos políti-
cos, respectivamente. 
A ação civil pública en-
volve ainda mais três 
pessoas e três empresas. 
Em primeira instância, 
a decisão cabe recurso 
e Gaspar permanece no 
cargo até que as possi-
bilidades de recorrer se 
esgotem. 

gular na contratação 
de uma das empresas”, 
destacou. “Vamos tomar 
todas as medidas legais 
cabíveis afim de rever-
ter a decisão com rela-
ção ao prefeito Gaspar”. 

Segundo a ação civil 
pública, Reinaldo teria 
se associado a uma em-
presa por meio de outra, 
que fora contratada pelo 
Saae (Sistema Autôno-
mo de Água e Esgoto) 
para prestação de diver-
sos serviços. Destaca 
ainda que Gaspar, su-
perintendente da autar-
quia na época, mantinha 
estreito relacionamento 
com o proprietário de 
uma destas empresas, 
que participou de lici-
tações públicas. 

Uma das empresas 
citadas passou a pres-
tar serviços ao muni-
cípio e à autarquia em 
2014 e assim continuou 
em 2015 e 2016, com 
valores  al tos .  Ainda 
segundo o Ministério 

Públ ico ,  Reina ldo  e 
outros empresários ci-
tados teriam adquirido 
cotas  de uma destas 
empresas. Assim, ele e 
o atual chefe do Execu-
tivo são destacados por 
ofensa aos princípios da 
legalidade, probidade, 
impessoalidade e mo-
ralidade.  

Uma das empresas 
citadas é condenada ao 
ressarcimento integral 
do  dano causado ao 
erário no valor de R$ 
5.190.392,80. Todos os 
citados na ação deverão 
pagar  mul ta  e  es tão 
proibidos de contratar 
junto ao poder público. 

Nota
Por meio de nota, a 

Prefeitura de Indaiatuba 
informa que “o prefeito 

Nilson Gaspar ainda 
não foi notificado sobre 
a decisão e assim que 
isso acontecer, tomará 
as  medidas  cabíveis 
para recurso. Lembran-
do que se trata de uma 
decisão em primeira 
instância”. 

Os detalhes da ação 
civil pública correm em 
segredo de Justiça, po-
rém, o Mais Expressão 
procurou o advogado de 
Gaspar, Marcelo Pelle-
grini, que confirmou, na 
tarde ontem (26), que o 
prefeito ainda não fora 
notificado. “Embora a 
gente respeite a deci-
são judicial, divergimos 
diametralmente dela, no 
sentido de que o Gaspar 
não teve qualquer tipo 
de participação irre-

O Mais Expressão 
entrou em contato com 
o ex-prefeito Reinaldo 
Nogueira em seu escri-
tório, mas não obteve 
retorno até o fechamen-
to desta edição. 
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UniMAX Profissões 2019 
será no dia 9 de outubro
Objetivo é auxiliar estudante na escolha pela carreira 

Durante o UniMAX Profissões haverá pontos de inscrições com oportunidade de desconto especial

POR TATIANE DIAS 

A UniMAX – Cen-
tro Universitário 
Max Planck pro-

move no dia 09 de outu-
bro (quarta-feira), das 8h 
às 22h, o UniMAX Profis-
sões 2019. As atividades 
acontecem no campus I, 
que fica na Avenida 9 de 
dezembro, 460- Jardim 
Pedroso em Indaiatuba. 
Entrada gratuita.

O evento UniMAX 
Profissões 2019 é o mo-
mento em que a instituição 
de ensino abre as portas 
para comunidade, alunos, 
professores e gestores de 
escolas públicas e par-
ticulares conhecerem as 
instalações e toda a infra-
estrutura da UniMAX, 
além de proporcionar a 
oportunidade de conversar 
com professores dos mais 
de 20 cursos de graduação, 

esclarecer dúvidas, dar 
orientação profissional e 
auxílio na escolha da car-
reira. Entre as atividades 
previstas estão palestras, 
testes de interesse pro-
fissional, exposições dos 
cursos, dinâmicas, tour, etc. 

Interessados em par-
ticipar podem se inscre-
ver por este link Uni-
MAX Profissões 2019 
ou diretamente, no dia 

do evento, na UniMAX 
que fica na Avenida 9 de 
dezembro, 460- Jardim 
Pedroso – Indaiatuba.

Durante o UniMAX 
Profissões haverá pontos de 
inscrições com oportuni-
dade de desconto especial 
para o Vestibular 2020.

Vestibular 2020
Seguem abertas as 

inscrições para o Ves-

tibular 2020 UniMAX 
– Centro Universitá-
rio Max Planck. Para 
se inscrever, acesse o 
site www.faculdade-
maxplanck.edu.br ou o 
link Vestibular 2020. 
A prova será realizada 
no dia 27 de outubro 
(domingo) às 9h.

Para mais informa-
ções, basta ligar para 
(19) 3885-9900.

DIVULGAÇÃO

Caixa Federal retoma 
pagamento de FGTS

CRÉDITO

O pagamen to  de 
até R$ 500 por conta 
do Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço 
(FGTS) começa amanhã 
(27) para os trabalhado-
res nascidos em maio, 
junho, julho e agosto 
com poupança ou con-
ta corrente na Caixa 
Econômica Federal. A 
instituição financeira 
iniciou neste mês o de-
pósito automático para 
quem tem poupança, 
seguindo calendário de 
mês de nascimento.

A Caixa já liberou 
o pagamento para as 
pessoas nascidas em ja-
neiro, fevereiro, março 
e abril no dia 13 deste 
mês. Para trabalhadores 
nascidos em setembro, 
outubro, novembro e 
dezembro, o pagamento 
será feito a partir do dia 
9 de outubro deste ano.

Segundo a Caixa, 
cerca de 33 milhões de 
trabalhadores receberão 
o crédito automático 

na conta poupança. Os 
clientes do banco que 
não quiserem retirar o 
dinheiro têm até 30 de 
abril de 2020 para in-
formar a decisão em um 
dos canais divulgados 
pela Caixa: pelo site 
(www.fgts.caixa.gov.
br), Internet Banking ou 
aplicativo no celular.

Trabalhadores que 
possuem conta corren-
te precisam autorizar 
o crédito automático, 
por meio do Internet 
Banking. De acordo com 
a Caixa, o crédito auto-
mático para quem tem 
poupança só será reali-
zado para o correntista 
que abriu a conta até o 
dia 24 de julho de 2019.

Para aqueles que 
não têm conta na Cai-
xa, o calendário come-
ça no dia 18 de outu-
bro, para os nascidos 
em janeiro, e vai até 6 
de março de 2020, para 
os nascidos em dezem-
bro. (Agência Brasil) 
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Projeto de Silene Carvalini visa auxiliar surdos e surdos-cegos com profissionais habilitados

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A 25ª sessão da Câ-
mara Municipal, 
realizada na últi-

ma segunda-feira (23), foi 
marcada por propostas em 
defesa da sustentabilidade 
ambiental, da inclusão das 
pessoas com deficiência e 
de repúdio à majoração dos 
valores do Fundo Eleitoral 
de R$ 1 bilhão para quase 
R$ 3 bilhões, recentemente 
aprovada pelo Congresso 
Nacional. Todas as propos-
tas foram aprovadas com 
votação unânime.

O vereador Alexan-
dre Peres (SD) conseguiu 
aprovar projeto de lei obri-
gando os estabelecimen-
tos que comercializam 
bebidas engarrafadas em 
embalagens de vidro não 
retornáveis a disponibili-
zarem recipientes para re-
ciclagem desses materiais. 
“Não faz o menor sentido 
ambiental lançar essas 
garrafas diretamente no 
aterro sanitário, sem antes 
passar pela possibilidade 
de reciclagem e reaprovei-

Câmara aprova central de intérpretes
DIVULGAÇÃO

Moção de repúdio contra majoração dos valores dos fundos Partidário e Eleitoral foi aprovado

tamento”, afirmou.
Na primeira ocorrên-

cia, o descumprimento 
da lei irá gerar adver-
tência, mas a penalidade 
pode chegar à medida 
extrema de cassação 
do alvará, após a quarta 
inobservância e duas 
multas pecuniárias.

Os vereadores Luiz 
Alberto Pereira (Cebo-
linha - MDB) e João 
de Souza Neto (Januba 
- DEM) também apro-
varam projeto que proíbe 
hotéis, restaurantes, ba-
res, lanchonetes e todos 

os demais estabeleci-
mentos comerciais, loca-
lizados no munícipio, de 
fornecerem ou utilizarem 
canudos plásticos. 

Canudos confecciona-
dos em papel reciclável, 
material comestível ou 
biodegradável continuam 
permitidos. A lei prevê, 
para os casos de descum-
primento, as penalidades 
de advertência, multa em 
dinheiro até o limite de 
R$ 10 mil e abertura de 
processo administrativo 
para cassação da licença 
de funcionamento.

Inclusão
A inclusão das pessoas 

com deficiência foi esco-
po de um projeto de lei e 
de uma indicação, ambos 
aprovados por unanimi-
dade. O projeto de Silene 
Carvalini (PP) estabelece 
a criação de central de 
intérpretes para surdos e 
surdos-cegos. De acordo 
com a proposta, a central 
deverá ter, além dos pro-
fissionais habilitados em 
libras, equipamentos que 
assegurem a comunicação 
por vídeo das pessoas com 
deficiência auditiva com 

x x x

os profissionais. 
“O nosso objetivo 

é que o deficiente au-
ditivo tenha o auxílio 
do profissional em suas 
consultas médicas, au-
diências judiciais ou ao 
buscar informações e 
atendimento nos órgãos 
e serviços públicos”, 
explicou a vereadora.

Repúdio
Cebolinha apresen-

tou moção de repúdio 
contra a aprovação do 
projeto que majorou os 
valores de transferência 
de recursos públicos para 
os fundos Partidário e 
Eleitoral de R$ 1 bilhão 
para quase R$ 3 bilhões. 
“Tristemente, a Câmara 
dos Deputados aprovou 
em maioria o projeto de 
lei que altera as regras 
sobre o Fundo Partidá-
rio e Eleitoral, abrindo 
brechas para aumentar 
os valores já milionários 
utilizados para finan-
ciamento de campanhas 
eleitorais e outros gastos 
correlatos”, destacou.

“É indiscutível que a 
proposta vai na contramão 
da moralidade em face à 
grande crise que o país 
ainda atravessa, tentando 
se recuperar dos desvios 
bilionários de corrupção 
sofridos nos últimos anos”, 
justificou. Cebolinha lem-
brou que foi eleito seis 
vezes e que “nunca uti-
lizou valores financeiros 
destinados ao partido para 
financiamento de campa-
nha eleitoral, na certeza de 
que nada supera o trabalho 
junto da população”.

A moção de repúdio, 
aprovada por unanimi-
dade, será enviada aos 
presidentes da República, 
do Senado e da Câmara 
Federal como forma de 
pressioná-los a rever a 
aprovação. O vereador 
ressaltou que o presidente 
Jair Bolsonaro tem até 
o dia 4 de outubro para 
sancionar ou vetar a lei 
aprovada pelo Congres-
so. “Que o presidente da 
República ouça o clamor 
da população e vete esse 
absurdo”, finalizou.
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A Oxitec do Brasil 
e a Vigilância 
em Saúde da 

Prefeitura de Indaiatuba 
se preparam para a insta-
lação dos dispositivos de 
liberação da segunda ge-
ração de Aedes do Bem, 
após os bons resultados 
alcançados na etapa ini-
cial. Segundo a empresa, 
a primeira fase do projeto 
resultou em até 96% de 
supressão de mosquitos 
selvagens Aedes aegypti 
em comunidades tratadas 
em comparação com áre-
as não tratadas. 

A soltura de insetos da 
nova linhagem do Aedes do 
Bem é parte de uma LPMA 
(Liberação Planejada no 
Meio Ambiente) aprovada 
pela Comissão Técnica 
Nacional de Biossegurança 
(CTNBio) – órgão respon-
sável pela regulamentação 
de OGMs (Organismos 
Geneticamente Modifica-

Aedes do Bem chega à segunda fase
Parceria entre Prefeitura e Oxitec do Brasil espera ampliar aproveitamento alcançado na etapa inicial

Prefeitura pede auxílio da população para combater mosquito 
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dos) no Brasil – em agosto 
de 2017. O uso da tecno-
logia está de acordo com 
normas para proteção da 
saúde humana, animal e do 
meio ambiente.

Desta vez, a liberação 
dos mosquitos machos, 
que não picam, será feita 
por meio da instalação de 
pequenas caixas de papelão 
simples contendo ovos e 
água que serão instaladas 
nos bairros. Desta caixa, 
nascerão apenas os mos-
quitos machos Aedes do 
Bem. A instalação dessas 
caixas começará em mea-
dos de outubro. Para que 
o teste funcione de acordo 
com o planejado, é impor-
tante que os moradores não 
mexam nas caixas – assim 
o mosquito poderá emergir 
e ajudar no combate.

Antes de iniciar a se-
gunda fase, a equipe está 
fazendo o monitoramento 
da abundância da popu-
lação de Aedes aegypti 
em 12 bairros da cidade, 
que possivelmente hos-

pedarão as liberações dos 
mosquitos da Oxitec. O 
objetivo é implementar 
um sistema de vigilância 
para avaliar a infestação 
dos mosquitos selvagens 
e o desempenho das libe-
rações de Aedes do Bem. 

A secretária municipal 
de Saúde, Graziela Garcia, 
destaca que os moradores 
devem continuar fazen-
do sua parte para evitar a 
proliferação do mosquito. 
“Após o sucesso do pri-
meiro piloto com o Aedes 
do Bem, estamos ansiosos 
para explorar os benefícios 
que a tecnologia poderá 
oferecer à nossa cidade e a 
outras comunidades afeta-
das pelo mosquito. O tra-
balho de monitoramento e, 
posteriormente, os estudos 
com a caixa de liberação de 
mosquitos, serão conduzi-
dos pela empresa em áreas 
específicas. Desta forma, 
é importante lembrar que 
os agentes de controle da 
dengue continuarão de-
senvolvendo as atividades 

para evitar a multiplicação 
do Aedes, especialmente 
neste período mais quente e 
chuvoso, que é quando ele 
se reproduz. Continuamos 
contando com a ajuda da 
população de Indaiatuba 
para isso”, afirma.

Tecnologia
A segunda geração de 

Aedes do Bem, da Oxitec, 
contempla a liberação de 
mosquitos machos segu-
ros e que não picam. Es-
tes machos irão procurar 
por fêmeas selvagens em 
áreas de difícil acesso aos 
métodos de controle con-
vencionais. Após o acasa-
lamento, os descendentes 
fêmeas morrem, enquanto 
a prole macho sobrevive e 
continua a acasalar e redu-
zir ainda mais a população 
de mosquitos. Mais fracos 
que os outros mosquitos, 
a cada geração sucessiva, 
o número de machos da 
Oxitec diminui, até que 
finalmente desapareçam 
do meio ambiente. Após 
o término das liberações, 
a Oxitec continuará mo-
nitorando o Aedes do 
Bem até que não seja 
encontrada mais nenhuma 
evidência no ambiente.

A aplicação da tecno-
logia não impede o uso de 

ferramentas convencionais 
de controle vetorial já im-
plantadas pela prefeitura, 
que continuará a campanha 
para eliminar os pontos de 
água parada onde o Aedes 
aegypti se reproduz. O obje-
tivo é que o novo mosquito 
seja avaliado como uma 
estratégia adicional no com-
bate ao mosquito transmis-
sor da Dengue, Zika, Febre 
Amarela e Chikungunya.

Os mosquitos trans-
gênicos desaparecem do 
ambiente algumas semanas 
após a interrupção das libe-
rações. “Funciona como 
um inseticida biológico: 
enquanto você aplica, vê o 

efeito. Se parar de usar, os 
mosquitos voltam”, afirma 
a diretora geral da Oxi-
tec Brasil, Natalia Verza 
Ferreira, PhD em Genéti-
ca e Biologia Molecular. 
Além disso, o efeito de 
supressão populacional 
não é imediato: é preciso 
liberar continuamente por 
aproximadamente um ano 
para que se possa começar 
a controlar a população. 

Segundo informativo 
da Vigilância Epidemio-
lógica da Secretaria de 
Saúde, Indaiatuba tem 
277 casos de dengue con-
firmados, dois de Zika e 
cinco de Chikungunya.
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A engenheira Gabrielle Almeida recebe pela primeira vez o 
Troféu Frutos de Indaiá

Grupo Atento recebe mais um ano o troféu que simboliza a 
excelência em seu trabalho

O t r a d i c i o n a l 
prêmio Troféu 
Frutos de In-

daiá completa em 2019 
seus 14 anos de sucesso 
e para comemorar um 
evento tão importante 
para a cidade, a organi-
zação já está finalizando 
as diretrizes para a gran-
de festa. Considerado o 
melhor evento de pre-
miação de Indaiatuba e 
região, o Troféu Frutos 
de Indaiá já premiou 
centenas de empresas 
e empresários, eleitos 
através de pesquisa rea-
lizada com a população. 

E neste ano não será 
diferente. Mais de 100 
empresas receberão o 
Troféu Frutos de Indaiá 
das mãos do presidente 
do Grupo Mais Expres-
são, Admilson Redeco-
pa, e seu diretor, Alan 
Di Santi .  Premiados 
estes que foram eleitos 
pela população por meio 
de pesquisa promovida 
em 2018. “São quatorze 
anos de experiência e 
o que podemos fazer é 
aperfeiçoar e agregar 
novidades e qualidade 
para aumentar o índice 
de satisfação de nos-
sos clientes, e isso é a 
grande preocupação do 
Grupo Mais Expres-
são”, enfatiza. “Nossa 
maior riqueza são nos-
sos clientes, parceiros 

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

e amigos, pois sem o 
apoio destes não serí-
amos a empresa que 
somos hoje, não nos es-
quecendo de nossos co-
laboradores, que fazem 
parte das conquistas di-
árias e de todo o sucesso 
alcançado”, completa.

A noite de premiação 
acontecerá no dia 9 de 
novembro, a partir das 
20h, no salão social do 
Clube 9 de Julho. Os 
premiados e convidados 
poderão conferir uma 
grandiosa decoração 
e um jantar à france-

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Troféu Frutos de Indaiá celebra 14 anos

sa que irá oferecer um 
cardápio diversificado 
para agradar a todos os 
paladares. Além disso, 
no dia também haverá 
o serviço de Vallet para 
dar mais comodidade 
aos convidados. “Esta-
mos focados em melho-
rar a cada ano o nosso 
evento para sempre su-
perarmos as expecta-
tivas dos premiados. 
E para isso neste ano 
vamos reduzir o número 
de pessoas, oferecendo 
assim mais conforto 
aos nossos convidados”, 

revela Redecopa.

Premiados
Em sua 14ª edição, 

o Troféu Frutos de In-
daiá irá premiar mais 
de 100 empresas que 
foram destaque na pes-
quisa realizada com a 
população indaiatubana, 
nos meses de outubro e 
novembro de 2018. “A 
pesquisa para conhecer 
as melhores empresas 
de 2018 entrevistou 3,8 
mil pessoas, e as empre-
sas apontadas como as 
melhores da cidade já 

foram contatadas para 
participar da campanha 
publicitária e do even-
to”, informa Redecopa.

O Grupo Atento será 
uma das empresas que 
receberá o Troféu Frutos 
de Indaiá. “Muito feliz 
de estar participando 
mais um ano do Troféu 
Frutos de Indaiá. Isso 
mostra o reconhecimen-
to do nosso trabalho e 
eu só tenho a agradecer 
nossos clientes e par-
ceiros pela confiança 
que têm com o Atento”, 
afirma o proprietário 

Adriano Paolini.
Part icipando pela 

primeira vez, a enge-
nheira Gabrielle Almei-
da disse estar ansiosa 
para o grande dia. “É 
um orgulho estar parti-
cipando de um evento 
tão importante como 
esse, ao lado de grandes 
empresários de Indaia-
tuba e região. O Troféu 
Frutos de Indaiá significa 
o reconhecimento dos 
clientes perante meu tra-
balho e eu só tenho que 
agradecer pela confiança 
e credibilidade”, disse. 
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Evento da Apae Indaiatuba traz ainda atrações culturais e feira de variedades na Viber
Feira da Bondade terá Almoço Mineiro

A vigésima edi-
ção  da  Fei ra 
d a  B o n d a d e 

continua neste f inal 
de semana e entre as 
atrações, destaque para 
o Almoço Mineiro, que 
acontece neste domin-
go (29) ,  a  part i r  do 
meio-dia. Apresenta-
ções de dança e coral 
também estão progra-
madas, e a tradicional 
feira de variedades reú-
ne diversos segmentos 

FABIO ALEXANDRE
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dentro do Pavilhão da 
Viber. Entre as atra-
ções musicais, estão 
as duplas sertanejas 
Layza & Matheus Reis 
e Johnny & Anderson. 

Os apreciadores da 
gast ronomia de Mi-
nas  Gera i s  poderão 
desfrutar de um menu 
especial  no Almoço 
Mineiro, que será reali-
zado pela segunda vez 
dentro da Feira da Bon-
dade. O self-service 
contará com tutu de fei-
jão, torresmo, banana a 
milasena, couve, farofa 

e  pra tos  preparados 
com linguiça e pernil, 
entre outras opções. 

Todo menu é  as-
sinado por Terezinha 
Coragem e os interes-
sados em adquirir os 
convi tes  do  a lmoço 
devem entrar em con-
tato pelo telefone (19) 
3801-8898. O valor é 
de R$ 36 por pessoa e 
crianças de 7 a 12 anos 
pagam meia.

Outras opções ainda 
estarão disponíveis , 
como pratos  t ípicos 
italianos, japoneses e 

mexicanos, doces por-
tugueses, lanches, pas-
téis, pratos à base de 
milho, crepes, churros 
e cafés especiais. Entre 
as entidades e restau-
rantes que integram a 
praça de alimentação 
estão: Cirva (Centro 
de Integração Reabi-
litação e Vivência dos 
Autistas), Volacc (Vo-
luntárias de Apoio no 
Combate ao Câncer), 
Rotary Club de Indaia-
tuba, Grupo Escotei-
ro Pérola Negra, Don 
Ramón, Canadian Ste-

ak House, Butiquim do 
Gaúcho e Disk Cerveja 
do Alemão.

Variedades
A feira de varieda-

des segue com artigos 
de artesanato, quadros, 
roupas, calçados, bolsas, 
acessórios, queijos, ge-
leias, doces, embutidos, 
bonecas realistas, tape-
tes, cosméticos e plantas. 
Entre os 70 exposito-
res desta edição, estão 
Eva Maria, Picorruchos 
Moda Infantil, Tal Mãe 
Tal Filha e Arezzo.

A Feira da Bondade 
funciona das 10h às 
22h e a entrada solidá-
ria custa R$ 2. O even-
to tem estacionamento 
gratuito e disponibiliza 
wi-f i  todos os  dias , 
bastando conectar-se 
à rede e realizar um 
check-in no evento. O 
Pavilhão da Viber fica 
na Avenida Almirante 
Tamandaré,  675,  no 
bairro Cidade Nova II. 
Mais informações pelo 
te lefone (19)  3801-
8899 ou pelo WhatsA-
pp (19) 99189 3158.

Praça de alimentação recebe o Almoço Mineiro e conta com diversas opções gastronômicas Apresentações de dança e coral, além de duplas sertanejas, movimentam programação do evento
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Funcionários da empresa poderão levar seu cachorro para o trabalho todas as sextas-feiras
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A Jacitara mais 
uma vez está 
i n o v a n d o  n o 

ambiente corporativo e 
acaba de implantar o Pet 
Day. Todas as sextas-fei-
ras, os funcionários estão 
autorizados a trazerem 
seus animais de estima-
ção para a empresa. 

O resultado é traba-
lho misturado com muita 
descontração, sempre 
com o objetivo de dimi-
nuir o estresse do dia a 
dia e proporcionar mais 
qualidade de vida aos 
colaboradores.

A iniciativa foi lança-
da no dia 13 de setembro 
e a primeira edição foi 
promovida no dia 20, 
quando todos os funcio-
nários foram convidados 
a levar seus animais de 
estimação para passar 
o dia no ambiente de 
trabalho de seus donos 
na Jacitara. Na entrada 
da empresa, uma placa 
destaca: “cães são paco-
tinhos de amor embru-
lhados em pelos!”. 

A partir desta se-
mana, serão liberados 
um cachorro por andar. 
Como a sede da Jacitara 
conta com três andares, 
incluindo a recepção, 
três animais de estima-
ção participam da ação 
a cada semana. A escala 
será preparada pelos pró-
prios funcionários. “Por 
aqui, os cães podem cir-
cular acompanhados de 
seus donos e ainda con-
tamos com um terraço 
para pausas durante o dia 
e para que os bichinhos 
não fiquem estressados 
em um ambiente total-
mente fechado”, conta 
Josué Eraldo da Silva, 
presidente da empresa. 

A Jacitara oferece 
ainda casinha, potes com 
comida e água, biscoitos 
e brinquedos para os 
animais de estimação. O 
funcionário da empre-
sa também pode trazer 
os apetrechos de casa, 
permitindo que o com-
panheiro se sinta mais 
à vontade. “Ao final do 
dia, todos recebem um 
Certificado do Curso 
de Imersão Empresa-
rial com elogios ao bom 
comportamento”, revela 
Josué. 

lho mais satisfatório para 
os funcionários.

O estudo comparou 
colaboradores que le-
vavam seus cachorros 
ao trabalho, os que não 
levavam e os que não 
possuem pets nas áreas 
de estresse, satisfação 
profissional, comprome-
timento e apoio. “As di-
ferenças de estresse entre 
os dias em que os cachor-
ros não estão presentes 
são significativas”, disse 
Randolph T. Barker, PhD 
e professor responsável 
pela pesquisa. 

DIVULGAÇÃO
Inovação 
De acordo com o 

Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE), o número de ani-
mais de estimação nos 
lares brasileiros já ultra-
passou 130 milhões e a 
tendência é que cresça ex-
ponencialmente. Cada vez 
mais estreito, o laco entre 
o pet e seu dono gera uma 
nova demanda e, por isso, 
as empresas estão se tor-
nando pet friendly, uma 
inovação do mercado, não 
apenas corporativo. 

Um estudo realizado 
e recentemente divulgado 
pela Virginia Com-
monwealth Univer-
sity, nos Estados 
Unidos, aponta 
que o melhor 
amigo do ho-
mem pode tra-
zer benefícios ao 
local de trabalho, 
incluindo redução 
de estresse, além de 
deixar o traba-

Jacitara inova e lança seu Pet Day 



Atividade física traz diversos benefícios à saúde, reduzindo em 35% o risco de mortalidade

Exercício físico após os 40 anos pode 
retardar os efeitos do envelhecimento
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Já dizia o ditado, antes 
tarde do que nunca! Ini-
ciar atividade física aos 

40 anos ou na adolescência 
gera o mesmo efeito positi-
vo, e a idade não é desculpa.

Estudos realizados pelo 
Instituto Americano do Cân-
cer apontam que iniciar os 
exercícios nos “enta” ou 
durante a adolescência gera 
o mesmo impacto na saúde, 
reduzindo em 35% o risco 
de mortalidade por todas as 
causas. Então se você tem 
mais de 40 anos e pensa 
que é tarde para começar a 
se exercitar, ou talvez, que 
seu corpo já está fraco para 
suportar a carga de exercí-
cios, é hora de repensar o 
assunto. Ainda dá tempo de 
sair do sedentarismo e colher 
os benefícios da atividade 
física que é importante em 
qualquer idade, mas princi-

palmente a partir dos 40 para 
minimizar ou retardar os 
efeitos do envelhecimento. 

Naturalmente, com 
avanço da idade, ocorre 
uma diminuição de massa 
óssea e do tônus muscular. 
Optar por uma vida ativa 
- com a orientação correta 
de um profissional - traz 
melhoria e fortalecimen-
to de toda a aparelhagem 
cardiorrespiratória (o que 
inclui coração e pulmões) e 

muscular além, de melhoria 
da coordenação motora, 
melhor flexibilidade e con-
trole de composição cor-
poral, colesterol, glicemia 
e pressão arterial. Isso sem 
falar da parte psicológica e 
mental, com progressos em 
todos os fatores adjacentes 
o que significa que estres-
se, depressão e ansiedade 
passarão bem longe já que 
haverá melhora do humor e 
da interação social.

Academia 40+
Primeira Academia 

do Brasil especializada no 
atendimento às pessoas a 
partir dos 40 anos de idade, 
a academia 40+ chegou a 
Indaiatuba em 2013, com o 
objetivo de proporcionar um 
espaço onde pessoas com 
mais de 40 anos possam se 
sentir à vontade para realizar 
suas atividades físicas. A 
Academia é especializada 
em treinos de musculação e 

Optar por uma vida ativa traz melhoria e fortalecimento para o organismo

pilates. Além disso, as aulas 
são realizadas com horário 
marcado para que os alunos 
tenham atenção exclusiva 
dos seus instrutores, na 
elaboração e acompanha-
mento dos exercícios que 
são executados, respeitan-
do os limites do corpo e 
objetivos de cada um.

Recentemente a Aca-
demia 40+ foi totalmente 
remodelada a fim de tornar 
seu ambiente ainda mais 

acolhedor e funcional.
Esteja você come-

çando aos 40, 50 ou 60, 
sempre é tempo de colher 
benefícios. A atividade 
física bem orientada só 
traz benefícios. E você 
está esperando o que mais 
para nos conhecer?

A Academia 40+ está 
localizada Avenida Con-
ceição, 2.536, Vila Maria, 
Indaiatuba (SP). Mais in-
formações (19) 3392-4819.

Academia 40+ está localizado na Avenida Conceição, 2.536
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Neste domingo (29) 
às 10 horas o es-
tádio do Primave-

ra será palco de mais uma 
decisão do Campeonato 
Amador. Mastiga Samba e 
Independente irão decidir 
quem ficara com título da 
divisão especial deste ano.

No último domingo 
(22) ocorreram as semi-
finais com dois grandes 
jogos. No campo da Osan 
o Mastiga Samba venceu a 
equipe do Atlético Olivei-
ra por 2 a 1 e no outro jogo 
o Independente ganhou 

CIDA SANTOS

DIVULGAÇÃO
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Mastiga Samba venceu o Atlético Oliveira no último domingo

Tornados vence SPAC pelo Campeonato Brasileiro de Rugby
HISTÓRICO 

Final ocorre neste domingo às 10 horas no estádio do Primavera

Mastiga Samba e Independente 
decidem título do Amador 2019

No último sábado 
(21), a equipe de rugby 
masculino Tornados en-
trou em campo para en-
frentar o SPAC na capital 
paulista pelo Campeonato 
Brasileiro da modalidade.

A partida começou 
bem disputada e os do-
nos da casa abriram o 
placar com penal e logo 
em seguida try. O ponta 
indaiatubano Sandrinho 

Ripabello descontou com 
try, mas o primeiro tempo 
terminou com o placar de 
22 a 8 para o SPAC.

No segundo tempo, os 
alvi-laranjas impuseram 
forte ritmo de jogo e con-
seguiram administrar bem 
a partida para buscarem o 
placar. Após um belo tra-
balho do pack de forwards 
indaiatubanos, colocando 
bastante pressão nas joga-

das de base, o half-scrum 
Leonardo Gatti marcou 
dois tries. O try da virada 
veio com o abertura Alci-
no Pisani Amato. 

O SPAC reagiu bem 
e chegou perto de fazer o 

por 3 a 2 da Ponte Preta.
Na primeira fase as 

equipes se enfrentaram no 
campo do Belo Horizonte 
e a partida ficou empatada 
por 1 a 1. Na classificação 
o Independente ficou na 
terceira colocação 21 pon-
tos e o Mastiga logo atrás 
em quarto com 19.

Na segunda fase do 
Campeonato o Mastiga 
terminou na primeira co-
locação do grupo A com 
nove pontos e o Indepen-
dente ficou em primeiro no 
grupo B com sete pontos.

Para os torcedores a 
entrada é R$ 5 ou um qui-
lo de alimento não perecí-

TABELÃO
Campeonato Amador Série Especial 2019 
Final, domingo, dia 29, no Estádio do Primavera
Horários  Times 
10h00  Mastiga Samba x Independente 

22º Campeonato Liga Regional Aifa de Futsal
Rodada sábado, dia 28, na Sol-Sol
Horários           Times                 Divisão
12h50     Invictus x União Zona Leste             3º
13h50       Dudaluna x Galáticos              3º
14h40  Celtic/Óticas Diniz x Clube 9 de Julho   3º
15h30   D.R.B. Auto Mecânica x Filadélfia         3º
16h20  Palone Tintas x Lofts Futsal                    3º
 17h10  Zenit Futsal x The Rocket              3º
Rodada sábado, dia 28, no Ginásio do Carlos Aldrovandi
Horários           Times  Divisão
13h50  União Tribuna “B” x Real Magia 2º
14h40  Barcemlona x Flamengo  2º 
15h30   Meninos da Vila x Ópticas Sol  2º
16h20  R5 Futsal x Orós Futsal   2º
17h10   Juventus x Borussia                      2º
Rodada sábado, dia 28, no Ginásio do XII de Junho
Horários                     Times  Divisão
12h50  Otro Iskema x Nacional Futsal  3º
13h50  Parque Indaiá “B” x Schalke Grillos “B” 3º
14h40   ML Inform./Drogaria Unifarma xSem ance  1º
15h30  União Tribuna/Sol-Sol x Carvalhada 1º 
16h20 Parque Indaiá x Schalke Grillos/Tamandaré Tintas 1º
 17h10   XII de Junho xNapoli / Sociapan 1º

vel que será doado para as 
entidades. A promessa é 
de um grande jogo, pois 
as equipes têm muita qua-
lidade, transições rápidas 

entre o meio de campo e o 
ataque, além da experiên-
cia de jogadores rodados 
no futebol nacional e 
internacional.

try que garantiria o ponto 
bônus, mas foi contido 
pela defesa indaiatubana. 
Alcino marcou mais um 
try e o placar final foi 
Tornados 33 e Spac 22.

Foi um momento du-

plamente histórico para 
o Tornados masculino: 
a primeira vitória sobre 
o SPAC, depois de 11 
anos de confrontos, além 
da primeira vitória no 
Campeonato Brasileiro 

de Rugby da primeira 
divisão (Super 13).

A próxima partida 
acontece amanhã às 15 
horas contra a equipe 
do Pasteur em Vinhedo. 
Entrada a franca.



Vinicius Santos 
ficou entre os 
dez melhores 
rebatedores 
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No último sábado (21) 
a equipe sub-17 entrou em 
campo para enfrentar o São 
Paulo pela última rodada 
do primeiro turno do Cam-
peonato Paulista.

Jogando em casa a 
equipe do Primavera não 
deixou se intimidar pela 
força do São Paulo e foi em 
busca do gol que veio logo 
aos cinco minutos de jogo 
com o camisa 10 Ryan.

Após o gol o São Paulo 
se expôs ao ataque, deixan-
do espaços para os con-
tra-ataques, mas a equipe 
de Indaiatuba não soube 
aproveita. Com isso o pri-
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Em jogo emocionante, Fantasma ganhou por 2 a 1 em casa

Primavera vence São Paulo 
pelo sub-17 do Paulistão

meiro tempo ficou bem 
disputado, com posse de 
bola para duas equipes, 
fechando a primeira etapa 
em 1x0 para o Primavera.

No segundo o Prima-
vera voltou melhor e co-

Equipe volta enfrentar o São Paulo domingo fora de casa

DIVULGAÇÃO

Indaiatuba sedia Campeonato Paulista de Flag Football

Indaiatuba recebe 
torneio de beisebol

PLAYOFFS

PRÉ-INFANTIL

meçou a criar chances de 
fazer o segundo gol, até que 
aos sete minutos o atacante 
Natã fez o segundo da equi-
pe de Indaiatuba.  

Com 2x0 no placar o 
técnico do São Paulo fez 

mudanças que deixaram 
a equipe mais ofensiva, 
em busca de diminuir a 
desvantagem. Dez minutos 
mais tarde o camisa seis 
Patryck fez 2x1.

A equipe do São Paulo 
tentou fazer uma pressão 
em busca do empate, mas 
a defesa do fantasma soube 
segurar e sair com os três 
pontos.

Com a vitória a equipe de 
Indaiatuba manteve a segun-
da colocação do grupo com 
seis pontos, estando na zona 
de classificação para próxi-
ma fase. A garotada volta a 
campo no domingo (29) para 
enfrentar novamente o São 
Paulo na casa do adversário.

No próximo domingo 
(29), o campo de Rugby 
Indaiatuba sedia a final 
do Campeonato Paulista 
de Flag Football. Além 
do título da divisão les-
te, a equipe vencedora 
conquista uma vaga nos 
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Neste final de sema-
na, Indaiatuba será sede 
do X Torneio Circuito 
das Frutas de beisebol 
na categoria pré-infantil. 
Oito equipes de diferen-
tes regiões do estado de 
São Paulo vão partici-
par da competição para 
crianças de 9 e 10 anos de 
idade. Os jogos começam 
a partir das 8 horas.

Depois do excelente 
desempenho no torneio 
realizado em Atibaia, 
quando o time de Indaia-
tuba se sagrou campeão, 
a expectativa é alta para 
um dos últimos torneios 
de 2019. “Será uma ale-
gria imensa jogar na nos-
sa casa, recebendo todos 

playoffs da competição.
A equipe indaiatuba-

na enfrentará a Unicamp 
Eucalyptus, que ainda 
conta com mais quatro 
jogos disputados. A en-
trada é gratuita e o evento 
contará com a presença 

de barracas de comidas 
e bebidas que terão suas 
vendas revertidas para 
entidades beneficentes.

O que é Flag 
Football (8x8)
Flag Football é uma 

modalidade de futebol 
americano. As regras 
básicas são similares 
às do jogo profissional 
(NFL – National Foo-
tball League), porém o 
grupo oponente (defesa) 
deve retirar a fita (flag, 

que é presa a cintura 
dos participantes) do 
jogador de ataque que 
está em posse da bola 
no momento da jogada.

Confira os jogos
Indaiatuba Alpacas 

x Unicamp Eucalyptus 
- 08h30

Jahu Galo Strong x 
Guaçu Snakes - 10h30

Americana Weavers x 
Ducks Football - 13h30

Ponte Preta Gorilas x 
Unasp Roosters -15h30.

estes clubes do estado. 
Fizemos treinos intensi-
vos e descontraídos com 
nossos meninos para que 
eles façam um excelente 
torneio”, destaca o treina-
dor Ivan Morita.

No dia da abertura 
da competição cada time 
disputa dois jogos e para 
o segundo dia são clas-
sificados de acordo com 
o desempenho: os quatro 
times que obtiverem os 
melhores resultados no 
sábado se classificam para 
a chave ouro, os demais 
são direcionados para a 
chave prata. No Domingo 
quem vencer seus jogos se 
classifica para as finais de 
sua respectiva chave.



Na noite do último 
domingo (22), guardas 
c ivis  prenderam um 
motorista embriagado, 
que bateu no portão de 
um dos condomínios no 
Campo Bonito.

Por volta das 23h50, 

o Centro de Operações 
e Inteligência da Guarda 
Civil recebeu ligações 
no 153, relatando um 
indivíduo causando pro-
blemas na entrada do 
condomínio Angelim.

A equipe do GAP 

deslocou até o condo-
mínio, onde o segurança 
informou que um ho-
mem, alterado, tentou 
entrar à força no con-
domínio, batendo seu 
carro contra o portão.

No momento da batida 

o para-choque dianteiro do 
veículo caiu, e então o mo-
torista evadiu-se do local.

A equipe do GAP re-
alizou um patrulhamento 
pelo bairro encontrou 
o motorista. Ele estava 
transitado com o veículo 

próximo ao local dos 
fatos, foi abordado e seu 
visível estado de embria-
guez foi constatado.

Ele foi conduzido até 
a Delegacia de Polícia, 
onde uma guia para re-
alização do teste de em-

briaguez no IML em 
Campinas foi emitida.

Com o laudo positivo 
em mãos, o delegado 
de polícia decretou a 
prisão em flagrante do 
homem, pelo crime de 
embriaguez ao volante.

IMPRUDÊNCIA 

FLAGRANTE 

Motorista embriagado bate em portão de condomínio

GAP apreendem 
simulacro em veículo

Guardas apreende 238 porções de drogas
Crack, maconha e cocaína foram os entorpecentes apreendidos em quatro ocorrências
DA REDAÇÃO
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Entorpecentes foram encaminhados para a delegacia central

Na tarde de domingo 
(22), a equipe do GAP 
abordou um veículo, no 
qual foi localizado um si-
mulacro de arma de fogo.

A equipe realizava o 
patrulhamento pela Rua 
Soldado João Carlos de 
Oliveira, no Jardim Alice, 
quando visualizou um ve-
ículo Saveiro, transitando 
na contramão de direção.

Imediatamente a equipe 
realizou a abordagem do veí-
culo, e na averiguação locali-
zou uma arma de airsoft, sem 

nota fiscal e sem a ponta de 
identificação laranja.

O condutor do veí-
culo não soube explicar 
aos guardas a origem da 
arma e nem qual seria a 
sua finalidade.

Dian te  dos  fa tos 
tudo foi conduzido até 
a delegacia de polícia, 
onde o delegado deter-
minou a apreensão do 
simulacro e a confecção 
de um boletim de ocor-
rência para dar início a 
uma investigação.

DIVULGAÇÃO

Esta semana, guar-
das civis retiraram 
das ruas 238 por-

ções de diversos tipos de 
drogas. Crack, maconha 
e cocaína foram os entor-
pecentes apreendidos em 
quatro ocorrências, sendo 
duas no bairro Morada 
do Sol, uma no Campo 
Bonito e outra em Itaici. 
Toda droga localizada e 
os indivíduos detidos, fo-
ram encaminhados para 
a delegacia de polícia, 
onde o Delegado tomou 
ciência dos casos e de-
terminou o cumprimento 
das medidas cabíveis a 
polícia judiciária. 

A primeira apreensão 

foi realizada na Rua Mar-
tinho Lutero, no Morada 
do Sol. Guardas civis re-
alizavam o patrulhamento 
da via, quando notaram 
dois indivíduos em atitu-
des suspeitas. Ao notarem 
a presença da viatura, 
ambos saíram correndo, e 
dispensaram um saco. Um 
deles foi detido e com ele 
localizado R$272,00. No 
saco os guardas encon-
traram 17 tubetes cheios 
de cocaína, 13 pedras de 
crack e cinco porções de 
maconha.

A segunda apreensão 
de drogas aconteceu após 
o acompanhamento de 
um veículo Fusion pelo 
Jardim Morada do Sol. O 
motorista não obedeceu 
aos sinais de parada da 

equipe e jogou fora uma 
sacola com entorpecente. 
Ele foi acompanhado por 
diversas ruas do bairro, até 
a rua Zephiro Puccinelli, 
onde abandonou o veícu-
lo. No carro os guardas 
localizaram R$ 2.421,50 
e 24 porções de maconha. 
Dentro da sacola dispen-
sada foi encontrado 77 
porções de maconha.

A terceira ocorrência 
foi registrada no Campo 
Bonito. A equipe do Canil 
foi enviada para averiguar 
a denúncia de um indiví-
duo realizando o tráfico 
de drogas na Avenida Host 
Frederico João Heer. No 
local informado, o indiví-
duo suspeito foi abordado. 
Com o auxílio do cão Bolt 
os guardas conseguiram 

localizar nove porções de 
maconha e 11 microtubos 
cheios de cocaína, que es-
tavam escondidos na mata, 

onde o suspeito entrava e 
saia constantemente.

O quarto caso acon-
teceu no Bairro Itaici. A 

equipe do GAM, o Gru-
pamento Ambiental, rea-
lizava o patrulhamento na 
Rua Joaquim Pedroso de 
Alvarenga, quando visu-
alizaram dois indivíduos 
em atitudes suspeitas. 
Ao notarem a presença 
da viatura, ambos saíram 
correndo e abandoaram 
uma sacola no local. Um 
dele foi detido por um 
dos guardas, que precisou 
entrar em luta corporal 
com o indivíduo. O outro, 
no momento da fuga, dei-
xou cair sua carteira com 
seus documentos.

Ao averiguarem o con-
teúdo da sacola, os guardas 
localizaram 38 porções de 
maconha, nove microtu-
bos cheios de cocaína e 39 
pedras de crack.
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Hebe – A Estrela do Brasil retrata com vigor uma das maiores comunicadoras do país

A18

As cinebiogra-
fias de artistas 
e celebridades 

brasileiras viraram um 
subgênero com certa 
relevância em nosso 
cinema. Nos últimos 
anos, diversas figuras 
passaram por nossas 

telonas, mas é até ir-
ritante ver que muitas 
destas produções se 
apoiem em uma mes-
ma estrutura, que quer 
dar conta de a vida do 
homenageado em pouco 
menos de duas horas. O 
resultado, na maioria 
das vezes, é apressado 
e até mesmo caricato. 

A c e r t a d a m e n t e , 

Hebe – A Estrela do 
Brasil, que estreia no 
Topázio Cinemas, traz 
um recorte da vida de 
uma das maiores co-
municadoras do país, 
já  fugindo do velho 
pragmatismo. O roteiro 
de Carolina Kotscho 
(Dois Filhos de Fran-
cisco) pega a mulher e 
a coloca tanto em casa 

quanto em frente às 
câmeras para mostrar 
ao espectador porque 
ela se tornou a estrela 
do Brasil.

É 1985,  o Brasi l 
transita da ditadura 
para a democracia, e 
Hebe (Andréa Beltrão) 
está infeliz em seu pro-
grama na Bandeirantes, 
onde sofre constante 
censura do diretor Wal-
ter Clark (Danilo Gran-
gheia). Desamparada e 
desgostosa, Hebe deci-
de abandonar a emis-
sora, até que recebe 
um convite inesperado 
de Silvio Santos (Da-
niel Boaventura) para 
assinar com o SBT e 
conduzir um programa 
ao vivo.

Mãe e ícone
O maior trunfo desta 

abordagem é já ilustrar 
Hebe como uma das 
maiores e mais relevan-
tes apresentadoras de 
seu tempo. Com isso, 
o diretor Maurício Fa-
rias (Vai que Dá Certo) 
consegue detalhar mais 
a mãe e esposa. Os cons-
tantes embates com o 

Andréa Beltrão homenageia Hebe
marido Lélio (Marco 
Ricca) - que se enciu-
mava com cenas banais, 
como numa apresenta-
ção romântica de Ro-
berto Carlos (Felipe 
Rocha) - mostram como 
ela não se rebaixava.

Além das lutas con-
tra o machismo e ciúme 
do marido,  contra a 
repressão que sofria das 
autoridades conserva-
doras e as constantes 
ameaças de processo 
por falar abertamente 
contra os políticos em 
seu programa, o longa 
também expõe o lado 
humanista, provocativo 
e ativista de Hebe, seja 
no apoio ao amigo ínti-
mo Carlucho (Ivo Mül-
ler), vítima da AIDS, 
como também quando 
levou Roberta Close 
(Renata Bastos) ao pro-
grama e a declamou 
como “a mulher mais 
linda do Brasil”.

Por outro lado,  o 
longa não dá conta de 
se aprofundar no lado 
influencer de Hebe e 
até passe pano para seu 
apoio à candidatura de 
Paulo Maluf – se resu-

mindo a um breve “di-
zem que ele é ladrão”. 
Mesmo assim, o filme 
não se torna “chapa 
branca” por evitar de-
monizar a perigosa re-
levância da opinião da 
apresentadora perante 
seu grande público.

Andréa Beltrão é a 
estrela do show e evita 
imitar o sotaque interio-
rano e a personalidade 
extravagante de Hebe, 
algo que se resume aos 
figurinos. Com isso, a 
atriz tem poder tanto 
sobre o texto quanto 
sobre sua presença em 
cena. Sabemos que ela é 
Hebe, mesmo que suas 
aparências, vozes e so-
taques sejam diferentes. 
Somos “reféns” de sua 
notável interpretação.

Hebe – A Estrela do 
Brasil é um retrato de 
quem estava à frente 
de seu tempo, seja na 
luta pelos menos fa-
vorecidos ou contra a 
censura. Um filme ne-
cessário, que te tira do 
cinema com um sorriso 
no rosto. Pessoas assim 
fazem falta hoje em dia. 
(Angelo Cordeiro)

Hebe recebe o velho guerreiro Chacrinha: celebridades faziam questão de participar do programa
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Obra do compositor francês Camille Saint-Saëns será atração nos dias 5 e 6 de outubro

Se a orquestra fos-
se uma selva, qual 
instrumento pode-

ria ser o majestoso leão? 
Para o compositor fran-
cês Camille Saint-Saëns, 
os rugidos barulhentos 
dos leões podem ser bem 
representados pelas cor-
das da orquestra junto 
ao piano. Além do rei da 
floresta, também estão 
presentes um grande e pe-
sado elefante, tartarugas 
dançarinas de cancan, sal-
titantes animais de orelhas 
pontudas, pássaros e ou-
tros animais, que aqui são 
representados (e imitados) 
pelos instrumentos da 
orquestra em O Carnaval 
dos Animais, que a Sin-
fônica de Indaiatuba leva 
ao palco do Ciaei (Centro 
Integrado de Apoio à Edu-
cação de Indaiatuba) nos 
dias 5 e 6 de outubro, em 
duas montagens especiais. 

O Carnaval dos Ani-
mais foi composto em 
fevereiro de 1886, quan-
do Saint-Saëns passava 
férias na Áustria, mas 
ele nunca permitiu que 
a obra fosse executada 
em público porque temia 
que sua reputação como 
compositor sério fos-
se colocada em perigo, 
principalmente porque 
a obra faz uma grande 
crítica ao cenário musi-
cal parisiense do final do 
século XIX. Saint-Saëns 
promove uma grande 

sátira aos estudantes de 
piano, considerados pelo 
compositor como “ver-
dadeiros animais, e não 
dos menos barulhentos”.

Assim, O Carnaval 
dos Animais ficou restrito 
apenas a apresentações 
privadas feitas por Saint-
-Saës a amigos próximos. 
Somente com a morte do 
compositor, a peça veio a 
ser executada em público, 
fazendo um enorme su-
cesso e tornando-se uma 
de suas obras mais conhe-
cidas até os dias de hoje.

Montagens
No sábado, dia 5, a 

apresentação tem início às 
20h, com O Carnaval dos 
Animais. Completando 
o repertório, a Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba 
apresenta ainda a Sere-
nata Noturna Nº 6 para 
cordas e tímpanos, uma 
pequena obra composta 
em 1776 quando Mozart 
ainda vivia em Salzburg 
e apresenta uma formação 
incomum, com cordas e 
tímpanos; além de Andan-
te Cantabile, de Tchaiko-

vsky, uma adaptação para 
orquestra do movimento 
lento de seu Quarteto de 
Cordas Nº 1 em Ré Maior.

No domingo, dia 6, 
a Sinfônica promove 
uma apresentação espe-

Sinfônica traz O Carnaval dos Animais

Maestro Paulo de 
Paula comanda 
a Sinfônica em 
concerto com 
duas montagens 
diferentes

 DIVULGAÇÃO
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cial em homenagem às 
crianças. “No domingo, 
o Concerto foi pensado 
para as crianças, com 
projeções durante a exe-
cução da obra. No final 
do concerto, faremos um 
‘Safári’ pela orquestra, 
para que os ‘pequenos 
exploradores’ conheçam 
de perto os instrumen-
tos que imitam os sons 
dos animais”, explica o 
maestro Paulo de Paula, 
diretor artístico e regente 
da Orquestra Sinfônica 
de Indaiatuba. Neste dia, 
a apresentação está mar-
cada para as 17 horas. 

“Todos estão convi-
dados. Trata-se de um 
raro concerto, nos quais 
empregaremos dois pia-
nos de cauda”, revela o 
maestro. Para as duas 

apresentações, os so-
listas convidados pela 
Orquestra são os pia-
nistas Mauricy Martins, 
professor de piano da 
Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas), 
e Lúcia Helena Bismara, 
mestre em música pela 
mesma instituição. O 
espetáculo contará ainda 
com a participação do 
ator Marcos Becker, que 
será o “mestre de ceri-
mônias” desse carnaval, 
e das alunas do curso de 
Ballet da Secretaria de 
Cultura de Indaiatuba.

O concerto é uma re-
alização da Secretaria de 
Cultura de Indaiatuba 
e da Associação da Or-
questra de Indaiatuba, 
com entrada gratuita e 
por ordem de chegada. 

O Carnaval dos Animais, com a  
Orquestra Sinfônica de Indaiatuba

Solistas: Mauricy Martins (piano) e Lúcia Helena 
Bismara (piano)
Ator convidado: Marcos Becker
Datas: 5 de outubro (sábado), às 20 horas
            6 de outubro (domingo), às 17 horas
Local: Sala Acrísio de Camargo, no CIAEI
Endereço: Avenida Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, 3,665, Jardim Regina, Indaiatuba (SP)
Entrada gratuita e por ordem de chegada

Feira Estudantil ganha novo espaço
PARQUE MALL

Em sua sexta edição, 
a Feira Estudantil e Cul-
tural – Polo da Leitura 
ganha novo endereço. 
O evento acontece de 24 
a 26 de outubro no Piso 
Térreo do Parque Mall, 
com expositores da área 
da educação, palestras e 
apresentações culturais. 
A entrada é gratuita.

Durante a feira, os vi-
sitantes terão a oportuni-
dade de conhecer cursos 

técnicos, superiores, cur-
sos de idiomas e outros 
disponíveis em Indaia-
tuba e região, além disso 
a programação inclui 
palestras e apresentações 
culturais. Ao longo dos 
três dias serão realizados 
sorteio de brindes com 
prêmios exclusivos para 
o público presente.

A Feira Estudantil 
e Cultural – Polo da 
Leitura estará aberta ao 

público nos dias 24 e 
25, das 9h às 21h, e no 
dia 26, das 9h às 18h. 
Todas as atividades se-
rão gratuitas e empresas 
interessadas em expor 
podem entrar em contato 
com a organização pelo 
e-mail feiras.vendas@
gmail.com ou pelo tele-
fone (19) 97412-4162. O 
Parque Mall fica na Rua 
das Primaveras, 1.050, 
no Jardim Pompeia.



Casamento de 
Adriana Tavares 
da Silva (Chiose) 
e Vinícius 
Molena Chiose. 
É a A Nova Loja 
homenageando 
seus clientes. 
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A Nova Loja

Bicho Amigo Bar do Alemao

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Gabrielle e André no Kostela do Japonês saboreando a 
maravilhosa costela super macia.

 Os simpáticos amigos Sérgio e Otoniel, essa semana no 
restaurante Kostela do Japonês

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

O lindo 
Roberto da 
tutora Juliana, 
em consulta 
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. 

Bruna, Cristiane e Raellen da Mazeto Mármores e Granitos

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

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

Comida gostosa e com preço justo é no Grenelle Gastro 
Pub. Tudo caseiro, fresquinho, do jeito que você merece: 
Massas, risotos, carnes suculentas e etc. Vale lembrar 
que toda quinta a partir das 18h você pode se deliciar 
com esse Smash Burger + fritas e maionese da casa por 
apenas R$17 consumindo no local. E aos sábados no 
almoço sempre uma sugestão divina do Chef. Pegue a 
família, chame os amigos e corra! End.: Av. Conceicão, 
250. Fone: (19) 3834- 4802 / (19) 9 9924-2494. WhtasApp

Luiz,Elisângela,Jonathan, Rafael,Alex e Diego. Equipe do 
Grenelle Gastro Pub

Maria Storti Meschiari, avó do Felipe da Indaiá Pescados, 
muito feliz com a visita do neto e em saber que será bisavó 
do pequeno Théo

Olha só quem já esteve na Pizzaria Torrelaguna a Linda 
Bianca Bin com Sérgio Guizé e amigos. Eles foram 
conhecer as deliciosas pizzas da Torrelaguna e o ambiente 
que é lindo e aconchegante. Ah e não se esqueçam tem 
novidades chegando em outubro, aguardem.

Na DiCasa Móveis todo cliente se torna amigo, Edson da 
DiCasa e o cliente Marcelo

Melina, Eduardo e Maria Clara, alunos da 1ª Etapa, da 
Unidade I, do  Colégio Meta assistindo o Teatro da Primavera

Wellington e Cláudio no Cintra Restaurante
Yara, Solange e Bene Maria no Feito Para Dancar do 
Indaiatuba Clube

Rosangela Silva e Carolina Mesquita no Clube da 
Esquina no Indaiatuba Clube, dia 20 de setembro

Autocheck 
Vistorias 
Indaiatuba 
patrocinando 
o uniforme da 
@associação 
dos ciclistas de 
Indaiatuba, na 
25• Romaria 
ciclística de 
Indaiatuba a 
Aparecida. 
Organizada  
pelo Deparc.

Ana Maria Penteado e Lise Magnusson Macedo, 14 anos 
de pilates na academia 40+



A22

cc

Horóscopo de 27/09 a 03/10
Por Alex Costa Guimarães

O ariano inicia nessa semana um movimento que o le-
vará a se relacionar mais com as pessoas, seu foco prin-
cipal será os outros e como lidar com isso. Excelente 
fase para assinar contratos ou renovar situações de em-
prego ou de trabalho. Tende a formalizar um relaciona-

mento afetivo. Filhos podem expor aspectos pessoais do nativo que 
não queria ver.

O taurino vive uma fase muito boa nos relacionamen-
tos, tende a se sentir desejado e suas relações sociais 
mostram que o momento traz alegrias nesse setor. As 
dificuldades por enquanto se referem ao seu setor de 
trabalho, pois exigirá postura definitivas, saber lidar 
com estratégias para ter possibilidades de ação. 

O geminiano vive uma fase onde suas oportunidades surgem juntas 
com dificuldades para realiza-las e o nativo precisa 
aprender a saber como lidar com isso. Sua maneira de 
se comunicar precisa ser reformulada, pode precisar ter 
que ir ao médico ou necessitar do apoio de algum profis-
sional de saúde. 

O canceriano tem seu foco ligado ao seu lar e a sua 
familia. O momento marca a necessidade de se ver mel-
hor, de se conhecer e de como isso afeta suas raízes 
ou sua força pessoal de estabilidade material. Riscos 
de término de relacionamento tendem a ocorrer, nessa 
fase. 

O leonino trabalha nesse momento com sua mente e sua 
forma de se relacionar ou buscará desenvolver maneiras 
de se expressar da melhor forma que o leve a expandir 
suas fronteiras, diminuindo seus limites internos. Não 
é uma boa fase para gastos, mas poderá vir a ter gastos 

com sua familia ou em seu lar.

O virginiano sente que uma nova filosofia de vida está 
em andamento em sua vida e isso será refletido em sua 
vida material. Tende a surgir em sua vida novos contatos 
e novas pessoas que podem contribuir para expansão em 
sua vida. Sua intuição fará parte de seu trabalho diário. 

O libriano tende a se sentir mais magnético e as pessoas o perceberam 
mais facilmente. Sua força de ação estará mais solta e o nativo estará 

mais agitado que antes. Isso leva a gerar mais alegrias 
e novas amizades se formarão ou o nativo fará a ma-
nutenção das que já possui. Seus planos para o futuro 
voltam a povoar sua mente nesse momento. Dificul-
dades na familia ou em seu lar.

O escorpiano precisa tomar cuidado com sua saúde pois a tendencia 
agora é entrar em baixa por várias semanas. Não raro o 
nativo terá viroses, gripes ou ficará com uma fraqueza 
corporal e dificuldades com seu parceiro conjugal ou so-
cial. O momento é de recolhimento, não é para se expor 
e nem para agitos  e festas. Tenha cuidado com excessos.

O nativo pode perceber que o parceiro de seu relacionamento passa 
por dificuldades ligadas a saúde dele ou da sua familia, 
resta ao sagitariano dar apoio nesse momento. É possiv-
el que surjam oportunidades de trabalhos com assuntos 
esotéricos e misticos.

O capricorniano pode ter seu lar tomando conta de seus 
pensamentos e as situações íntimas sendo misturadas 
com sua vida profissional. Sua vida afetiva e suas alegri-
as nesse momento vem do quanto o nativo consegue 
desenvolver novas amizades. Novos projetos pessoais 
começando a se desenvolver.

O aquariano precisa aprender que sua mente é que tem 
manipulado sua maneira de agir e essa é sua prisão na 
maior parte das vezes. Agora é o momento de expansão 
em sua maneira de pensar. Pode vir a fazer sociedade 
com pessoas de longe. 

Por estas semanas o pisciano precisa ter calma e dedi-
cação com sua vida material, saber como lidar com seus 
gastos e como trabalhar suas vida financeira da melhor 
forma. Sua maneira  de pensar e de se expressar pode 
passar por um forte e repentino processo de expansão e 
de re-estruturação. 

No início da noite do dia 
19/09, foi aberta a 20ª Feira 
da Bondade 2019 da APAE de 
Indaiatuba, que este ano vem 
com uma diferença, serão dois 
finais de semana no mês de 
setembro, de 19 a 22 e de 27 
a 29. O ambiente conta com as 
lindas decorações de Ederson 
Venturas, que com toda sua 
competência, trouxe um enorme 
coração de rosas vermelhas, e 
um lindo orquidário, e mais 
alguns outros arranjos florais de 
primeiríssima qualidade. Outra 
coisa na Feira da Bondade, que 
vale nota é o stand do Yakisoba 
do Rotary Cocaes, que além 
do yakisoba, conta com outros 
pratos da cozinha oriental.

Na manhã do dia 20/09, o CMDCA, realizou um evento no Hotel 
Vitória de Indaiatuba, para homenagear as empresas e pessoas 
físicas que colaboraram com parte de seu imposto de renda 
para o Fundo da Criança e do Adolescente. Os assistidos pelo 
Educandário Deus e a Natureza, fizeram um show a parte, lindo e 
tocante, para mostrar aos presentes algumas das vulnerabilidades 
que muitas crianças e adolescentes passam, em casa e em outros 
locais. Após se iniciou, a entrega aos contemplados.

Sábado dia 21/09, dia de Jogo de Rugby. Os nossos meninos do 
Tornados, foram a São Paulo, para o 3º Jogo do Campeonato Brasileiro 
Super 13, Séria A, no Campo do SPAC, onde fizeram um excelente jogo, 
contra os anfitriões, e se sagraram vencedores, com um score de 33 X 
22 para o Tornados, jogo bem jogado e um terceiro tempo muito bom.

Na noite do dia 20/09, aconteceu no CIAEI, o conserto musical da 
Orquestra Sinfônica de Indaiatuba, intitulado ¨GEEK SINFÔNICO ¨, 
com musicas de Filmes Séries e Games.

Mostra Sustentável que está sendo realizada na Fundação Síndrome de Down, em Campinas, tem destaque de que três das profissionais 
são de Indaiatuba, são elas: Ambiente 31 – Lounge do Restaurante – Vanessa Akeni Narita (arquiteta e urbanista); Brinquedoteca – 
Raquel Rancura (arquiteta) e Consultório Odontológico Alecrim – Silmara Berni (designers de interiores). Parabéns meninas.

O Polo Shopping recebe neste sábado (28), uma ação de 
conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos, 
realizada pelo Instituto Gabriel como parte da 21ª Campanha Nacional 
de Doação de Órgãos. A ação será realizada das 10h às 20h.

A Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Indaiatuba lançou 
a campanha “Multa Moral” na sexta-feira. O objetivo é envolver 
a sociedade no trabalho de conscientização sobre o respeito às 
vagas de estacionamento reservadas ao uso exclusivo de pessoas 
com deficiência nos locais públicos e privados do município



A23

No dia 19/09 aconteceu a abertura da FEIRA DA BONDADE, com a presença de autoridades, a abertura foi emocionante com a 
apresentação de dança dos alunos da APAE. A feira continua nesse fim de semana, vamos ajudar porque fazer o bem faz muito bem.

Simone, Tatiana, Cristiane e Andressa, estiveram na Babbo 
Indaiatuba, para curtir a noite entre amigas e saborear as 
deliciosas pizzas da Babbo

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

Aconteceu no sábado dia 14/09 a Escola aberta do Colégio 
Candelária, onde foram expostos trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos. O Mais Expressão esteve presente e registrou alguns 
momentos desse lindo encontro de pais, alunos e professores e 
convidados. Na foto, equipe de professores do colégio.

William Caproni, Guilherme Malaquias e Adriano Ferreira, 
Organizadores da 1ª Edição do Tornado Fest, festival de música 
autoral realizado em Indaiatuba. Parabéns pelo sucesso.

No dia 20 de setembro, o CMDCA de Indaiatuba (Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente), realizou mais uma edição 
do Prêmio FUNCRI, evento que homenageia as empresas que fazem 
destinação de imposto de renda, por meio das leis de incentivo fiscal, 
para o FUNCRI (Fundo da Criança). Parabéns a todos os envolvidos. 
Na foto Paula, Karina, Isabella, Barbara, Brenda, Gabriel, Luana e 
Helen alunos do Colégio Educandário

O cantor Anderson Camargo, volta ao Restaurante MEI MEI para 
mais uma noite de muita musica ao vivo, MPB e POP ROCK 
NACIONAL, vai ser um sucesso. Não perca, aproveite  para 
saborear o Buffet delicioso do MEI MEI e ainda ver esse show 
maravilhoso, no sábado dia 28/09 as 19hs. 

Silbene Ribeiro da Cayman Serviços, recebendo um delicioso Bolo 
da Madre, um carinho do Mais Expressão.

Aconteceu no Clube 9 de Julho a Paella Mineira. Foi o maior 
sucesso! Na foto: Ana, o vice-presidente Manuel Mainenti 
e Davi do Buffet Ferracini

O Mais 
Expressão 
parabeniza 
Giovanna 
e Ana da 
Farmais Itaici, 
pelo dia do 
farmacêutico 
que foi no dia 
25/09. Para-
béns Meninas
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negócios & classificados
Nº 866

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

CA08484 - JARDIM DOM BOSCO - 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte, 02 com ar condicionado, todos com 
armários planejados, banheiro social com armários, 
chuveiros, cozinha planejada com fogão, lavanderia , 
churrasqueira, sala para 02 ambientes , garagem para 
02 autos. R$ 2.800,00 + 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 - terreno 
em excelente localização com toda infraestrutura 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, sen-
do 2 em alvenaria com 3 dormitórios (1 suíte), sala 
ampla, cozinha planejada, wc social e lavanderia. 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 ban-
cada, 2 geladeiras grandes (pode ficar no imóvel). 
Excelente custo benefício, imóvel todo reformado. 

Possui também campo de futebol, galinheiro e canil. 
Abastecimento 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 esco-
lar bem localizada em ponto excelente na Cecap II. 
Venda do ponto e todo o estoque de presentes. R$ 
130.000,00. Aceita proposta!

AP04585 - APTO MOBILIADO E PLANEJADO - ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO! 02 doms com armários planejados, 
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 dormi-
tórios sendo 01 suíte, WC social,  sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, 02 vagas, condomínio com área 
de lazer completa, academia, salão de festas, cine-
ma, piscina, playground, salão de jogos, portaria 24 
horas, próximo a supermercados, farmácia, faculda-
de, bancos, ótima localização, fácil acesso, possibili-
dade de vender mobiliado. R$ 509.000,00

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

LOCAÇÃO

AP04597 - JARDIM JEQUITIBÁ - AU 60m² - 02 dormi-
tórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
para 01 auto. R$ 850,00 + COND. + IPTU.

AP04599 - RESERVA VISTA VERDE - AU 65m², 03 dor-
mitórios (sendo 01 suíte), WC social, sala 02 Ambien-
tes (estar e jantar), cozinha planejada, lavanderia e 
garagem p/ 02 autos descoberta - R$ 1.650,00 + con-
domínio + IPTU.

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

CA08485 - JARDIM PORTAL DO SOL - AT 151 m² 
AC 180 m² ( piso inferior) cozinha americana, sala, 
lavabo, ( piso Superior)02 dormitórios com ventila-
dores sendo 01 suíte, lavabo, sala com ventilador, es-
paço para área gourmet toda coberta, garagem para 
01 auto com portão eletrônico, em frente a reserva 
preservada com muitos pés de frutas, lateral da casa 
tem várias vagas de garagem. R$ 1.500,00 incluso 
IPTU

CA08421 - JARDIM SÃO LUIZ - 03 suítes com armá-
rios, sala jantar, sala de estar, sala de tv, cozinha pla-
nejada, varanda, lavanderia, churrasqueira, quintal. 
OS MÓVEIS QUE FICAM SÃO OS PLANEJADOS. R$ 
3.450,90 + 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

CA08489 - JD. RECANTO DO VALLE - AT. 250 m² AC 167 m² -Excelente casa, 
bem localizada a 150 mts do parque ecológico  com 3 dormitórios, sala dois 
ambientes, cozinha planejada, jardim de inverno com paisagismo, garagem 
para 2 carros cobertos e 2 sem cobertura, lavanderia com armário, área ex-
terna com churrasqueira, pia com gabinete e uma ducha. Estuda permuta de 
terreno na região do imóvel no máximo 20% do valor. R$ 530.000,00

CA08486 – MORADA DO SOL - AT. 125 m² AC.110 m² - 03 dormitórios sendo 01 
suíte, cozinha, lavanderia no piso superior, sala, garagem para 02 autos, locação 
R$ 1.200,00 + 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 
gabinete. R$ 2.200,00 + COND + IPTU.

AP04596 - CENTRO - AU . 60 m² - 01 dormitórios, WC social, sala 02 ambien-
tes, sacada, cozinha, lavanderia, garagem para 01 autos. R$ 1.100,00 (incluso 
condomínio, IPTU e água).

AP04591 - CENTRO - BELÍSSIMO APARTAMENTO ALTO PADRÃO COM SUNTUO-
SO ACABAMENTO E ESPLENDIDA LOCALIZAÇÃO COM VISTA PRIVILEGIADA - AU 
324,33m² - hall de entrada, 04 suítes todas com armários sendo 01 master c/ clo-
set e hidro, despensa entre os dormitórios, WC social, ampla sala 03 ambientes, la-
vabo, cozinha planejada, sala de almoço, lavanderia c/ armários, suíte empregada, 
02 varandas independentes, garagem 03 autos. VENDA R$ 1.300.000,00

AP04601 - LA SPEZIA - AU. 71 m² - 2 dormitórios (1 suíte) planejados, sala, 
cozinha planejada, área gourmet, wc social e garagem para 1 auto coberta. 
R$ 350.000,00



B2 Imóveis

CIDADE NOVA I – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, 
COZINHA, WC , QUINTAL, EDÍCU-
LA, GARAGEM AREA DO TERRE-

NO 450M°R$ 1.250.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, 

SALA EM 3 AMBIENTES, COZI-
NHA, 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, ACA-
DEMIA, SALÃO DE JOGOS, SAU-
NA, ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 

HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES OR-

NAMENTAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AMBIENTES 

CLIMATIZADOS E COM SOM.
R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, 02 SALAS, COZINHA, 03 
WC, LAVANDERIA, AREA GOUR-
MET COM CHURRASQUEIRA. R$ 
750.000,00 ( ACEITA PERMUTA ) 

LOCAÇÃO R$ 3.500,00 + R$ 
105,00 DE IPTU

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 800.000,00

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇA-
MENTOS TERRENOS EVIDÊN-

CIAS  333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LOTES

R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – 
TE00018

TERRENO 250 M² 
R$ 117.000,00

COND. JARDIM DO IMPÉRIO – 
VILA RICA –TE00019

TERRENO 150 M² 
R$130.000,00

JARDIM TROPICAL – TE000
TERRENO DE 150 M²

R$ 140.000,00

JARDIM SANTORINI – TE00017
TERRENO DE ESQUINA 172,52 M² 

R$ 150.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS LOTES

R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – 
TE00015

TERRENO 184 M²
R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

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

CADEMIA.
R$ 180.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACO-
POS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-
-TR00778

TERRENO 999 M²
R$ 280.000,00 +R$ 280,00 

(CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 
00754 TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCA-
LIZAÇÃO PRIVILEGIADA ÁREA 
TOTAL 674,45M° R$ 2.023.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², 

ESCRITORIO 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

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 

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

NHA, CHURRASQUEIRA, FOGÃO 
Á LENHA, LAVANDERIA, GARA-

GEM 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 SUI-
TE, 02 SALA, 02 COZINHA, ÁREA 
DE SERVIÇO,  03 WC, 04 VAGAS

R$ 550.000,00

COND.BRESCIA-CC0062
3 DORMITÓRIOS,1 SUÍTE, SALA 

EM 3 AMBIENTES, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,3 VAGAS

R$ 585.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO, CASA COM 02 DORMITÓ-

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

AMPLA SALA, BANHEIRO SOCIAL 
E QUINTAL. GARAGEM PARA 02 
CARROSCOBERTOS E 02 DES-

COBERTOS. R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDO-

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

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

E 02 VAGAS DESCOBERTAS.
R$ 600.000,00

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

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

JARDIM BELA VISTA – CA03165
04 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

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

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

EDÍCULA COM 01 QUARTO, COZI-
NHA E WC, AREA GOURMET COM 

CHURRASQUEIRA.
R$ 650.000,00 ( ACEITA PERMUTA 
EM TERRENO NO PARQUE REAL, 
OU IMÓVEL DE MENOR VALOR)

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER 
PREPARADA PARA AR CONDI-
CIONADO E COM BANHEIRA , 

OUTRA  MENOR COM VARANDA), 
SALA DE TV COM LAREIRA ELE-
TRICA , COZINHA PLANEJADA 

EM AMBIENTE INTEGRADO COM 
SALA DE JANTAR, INCLUI FOR-
NO ELETRICO  EMBUTIDO, 02 

LAVABOS, LAVANDERIA, AREA 
DE CHURRASCO,QUINTAL, DE-

POSITO ( QUE PODE SER  ESCRI-
TORIO  OU ATELIÊ ), GARAGEM 

PARA 05 CARROS. 300M² DE TER-
RENO 180 M² DE CONSTRUÇÃO.

R$ 665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – 
CC00096

02 SUITES AMPLAS, SALA 02 
AMBIENTES, LAVABO, COZINHA 

E GARAGEM
R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DOR-

MITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, 
LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 
FORNO DE PEZZA, AREA GOUR-
MET, EDICULA ABERTA, 04 WC, 

04 VAGAS DE GARAGEM.
R$ 680.000,00

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

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

PISCINA.
R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE ITAI-
CI – CC00070 04 DORMITÓRIOS 
(02 SUITES) SENDO UMA COM 
CLOSET GRANDE E AR CONDI-

CIONADO, 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 AR-
MÁRIOS EMBUTIDOS, QUINTAL 
AMPLO, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA, FORNO PIZ-

ZA, FOGÃO DE LENHA, VARANDA 
NAS PORTAS DOS QUARTOS 
E NA FRENTE DA COZINHA. 

GARAGEM COBERTA PARA 02 
CARROS E DESCOBERTA PARA 

04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

DORMITORIO, SALA, COZINHA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS. 

ACEITA PERMUTA  NA CIDADE DE 
INDAIATUBA.
R$ 265.000,00

MORADA DO SOL – CA03160
 04 DORMITÓRIOS,SALA, COZI-

NHA, 02 WC.R$ 280.000,00

JARDIM ELDORADO – CA03157
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA , 02 WC, GARAGEM PARA 02 
CARROS, EDÍCULA NOS FUNDOS ( 

SEMI MOBILIADA).R$ 280.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 

SUITE, SALA AMPLA, COZINHA 
TIPO AMERICANA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM 

COBERTA
R$ 285.000,00

JD. NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-

NHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 02 VAGAS.R$ 290.000,00

PARQUE DAS NAÇÕES –CA000
03 DORMITORIOS, SENDO 01 

SUITE,SALA, COZINHA,AREA DE 
SERVIÇO,02 VAGAS DE GARA-
GEM.  ( ACEITA PERMUTA POR 

APARTAMENTO)
R$ 300.000,00

ARDIM MARITACAS – CA03153
03 DORMITORIOS, SENDO 01 

SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM 

PARA 02 CARROS,  200 METROS 
DE TERRENO.
R$ 340.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 

SUITE, SALA, COZINHA AMERICA-
NA, 02 WC, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA, GARAGEM PARA 02 

CARROS.
R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – CC 00052
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 

SUITE, 02 SALAS, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMETR$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—CA03140
03 DORMITORIOS SENDO 01 

SUÍTE, SALA, COZINHA PLANEJA-
DA, SALA DE JANTAR, SALA DE 

ESTAR AMPLA, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, 
CERCA ELETRICA, AQUECEDOR 

SOLAR, GARAGEM
R$ 390.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – CC 00074
 02 DORMITORIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, ÁREA GOURMET, ÁREA 
DE SERVIÇO, 01 VAGA

R$ 340.000,000

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

TE, SALA, COZINHA, WC, 
CHURRASQUEIRAR$ 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, COZI-
NHA,02 WC, EDÍCULA ABERTA, 

GARAGEM E QUINTAL. AREA DO 
TERRENO 318M² AREA CONSTRUI-

DA 180M².
R$ 435.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE 
REAL – CC00099

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

RAGEM COBERTA, AR CONDICIO-
NADO E ENERGIA SOLAR.

R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – 
CC00098  03 DORMITÓRIOS 

SENDO 01 SUITE, SALA 02 AM-
BIENTES, LAVABO, COZINHA, 

GARAGEM.
R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 

SUITE, 02 SALA, COZINHA, COPA,  
ÁREA DE SERVIÇO,  03 WC, 05 VA-
GAS, PISCINA, 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, 
SALA, COZINHA, AREA DE SERVI-
ÇO,WC,02 VAGAS DE GARAGEM. 
ÁGUA E LUZ INDIVIDUAL. CASA 
PROXIMO AO PARQUE ECOLO-

GICO ACEITA PERMUTA POR 
TERRENO.

R$ 450.000,00

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

COZINHAPLANEJADA, QUINTAL, 
GARAGEM PARA 02 CARROS. 

DORMITÓRIOS, COZINHA, E BA-
NHEIRO PLANEJADOS.

R$ 450.000,00

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, COZI-

NHA, WC E GARAGEM
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA 

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

DOMINIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA 

E BANHEIRO (MOBILIADA) ,02 
VAGAS

R$ 190.000,000

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

ZINHA, WC, GARAGEM. R$ 
190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

PLANEJADO, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA 

COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 (CON-

DOMINIO) + R$ 50,00 (IPTU)

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

E UMA VAGA DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VA-
RANDA, COZINHA, AREA DE  

SERVIÇO SEPARADA DA COZI-
NHA, 01 VAGA DE GARAGEM. R$ 

210.000,00

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

VAGAS.
R$ 240.000,000  

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – 
AP00946 APARTAMENTO  TODO 
PLANEJADO , 02 DORMITORIOS, 
SALA 02 AMBIENTES,COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO,WC GARA-
GEM  APARTAMETO TERREO. 

IDEAL PARA SOLTEIRO, IDOSO,  
E QUEM ESTÁ COMEÇANDO A 

VIDA. R$ 250.000,00

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

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

+ R$ 200,00 (CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 

AMBIENTES, COZINHA, ÁREA 
DE SERVIÇO WC,01 VAGA R$ 

270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 00867
02 DORMITÓRIOS, SALA 2 AM-
BIENTES, COZINHA, ÁREA DE 
SERVIÇO WC,01 VAGA GARA-

GEM.
 R$ 290.000,000

DIADEMA – TABOÃO –AP00950
APARTAMENTO NOVO: 03 DOR-
MITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, 
SALA, COZINHA, 02 WC, 01 GA-
RAGEM, AREA DE LAZER COM-
PLETA, PORTARIA 24 HORAS.

ACEITA PERMUTA POR CASA EM 
INDAIATUBA. R$ 330.000,00

VENDA CASAS 

BAIRRO CAMINHO DA LUZ – 
CA03162

02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, GARAGEM, QUINTAL, 
AREA DE SRVIÇO. R$ 140.000,00

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, AREA DE SERVIÇO,GARA-
GEM, EDICULA COM 01 DORMI-
TORIO, WC, AREA DE SERVIÇO.

R$ 190.000,00

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO 
–CA03146  CASA 02 DORMITÓ-

RIOS, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, LAVANDERIA, QUINTAL, E 01 
VAGA DE GARAGEM COBERTA. 

ACEITA FINANCIAMENTO. DOCU-
MENTAÇÃO OK.

R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 

SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, 
SALA. GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS
R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE
 TATUI – CA03149

03 DORMITORIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, 
LAVANDERIA, EDICULA COM 01 

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SA-
LAS 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

CENTRO – SA0001
SALA COMERCIAL COM 40M°

R$ 800,00 + IPTU R$55,00

JARDIM CALIFORNIA – SL00375
SALÃO 50M² , 02 WC E UMA 

SALETA.
R$ 900,00 + R$ 50,00 DE IPTU

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
 

EXCELENTE GALPÃO CIDADE 
NOVA – SL00346  250 M² 

R$ 2.400,00 + IPTU -  R$ 200,00

BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 

04 BANHEIROS
R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

CENTRO – SL00372
SALÃO COMERCIAL,  COM 08 

SALAS, 05WC, 02 ESCRITORIO, 
RECEPÇÃO, COZINHA, SALA 

INFANTIL. EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO!!!

R$ 4.500,00

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

COZINHA, ESCRITÓRIO E VAGA 
PARA 10 CARROS R$ 6.000,00 + 

R$ 240,00 (CONDOMINIO)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 00044

5.000 M², ESCRITÓRIO, REFEITÓ-
RIO, 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 

JARDIM ALICE – CA02273
CASA COM 03 CÔMODOS E 

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

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132

02 DORMITORIOS, SALA, CO-
ZINHA, WC E VAGA DE GARAGEM

R$ 850,00

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM 

SALA, COZINHA, 01 SUITE, LA-
VANDERIA E 01 VAGA. INCLUSO 

ÁGUA E IPTU
R$ 950,00

JARDIM MORADA DO SOL – 
CA03164

02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, 02 VAGAS DE GARA-

GEM.
R$ 1.100,00 ( INCLUSO IPTU )

JARDIM  ESPLANADA II – 
CA03144

01 DORMITÓRIO, SALA, COZI-
NHA,  WC, 04 VAGAS DE GARA-

GEM
R$ 1.950,00

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

COZINHA PLANEJADA,QUINTAL 
E 0GARAGEM PARA 02 CARROS. 

DORMITÓRIOS, COZINHA E 
BANHEIROS PLANEJADOS. R$ 

2.000,00

CASA COMERCIAL-CENTRO 
CA03119

04 SALAS SENDO 1 SUITE, RE-
CEPÇÃO, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, 3 WC, 08 VAGAS DE 

GARAGEM.
R$ 2.500,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DOR-

MITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES,COZINHA, 
LAVANDERIA, CHURRASQUEI-
RA, 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, ESCRITO-
RIO,WC, GARAGEM. R$ 2.500,00 + 

IPTU  R$ 160,00 

CASA COMERCIAL+ SALÃO 
-CENTRO – CA 003121 PISO SU-
PERIOR 03 DORMITÓRIOS, SEN-
DO 01 COM SUITE, 2 SALA, COZI-
NHA, 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, ACA-
DEMIA, SALÃO DE JOGOS, SAU-
NA, ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 

HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES OR-

NAMENTAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AMBIENTES 

CLIMATIZADOS E COM SOM.
R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 

SERVIÇO, 01 VAGA. R$ 900,00 + 
240,00 (CONDOMINIO) + 154,00 

IPTU

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS

R$ 1.000,00 + R$ 420,00 (CONDO-
MINIO) + R$ 122,00 (IPTU).

CENTRO ED. YPE – AP 00896
01 DORMITÓRIO, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO

R$ 1.000,00 + R$ 300,00 (CONDO-
MINIO) + R$ 55,00 (IPTU)

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA AMERICANA, VARANDA, 
WC, 02 VAGAS, . R$ 1.300,00 ( 

INCLUSO COND. E IPTU).

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 

AMBIENTES, LAVABO, WC, GA-
RAGEM

R$ 1.350,00 + CONDOMINIO- R$ 
140,00 + IPTU R$ 90,00

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 
DORMITÓRIO, COZINHA, WC, 

GARAGEM.
R$ 1.400,00 ( INCLUSO CONDOMÍ-

NIO E IPTU).

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUI-
TE, SALA, COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 

COZINHA, WC, LAVANDERIA, 02 
VAGAS  NA GARAGEM.

R$ 1800,00 + CONDOMÍNIO R$ 
520,00 + IPTU R$ 113,00

CIDADE NOVA - ANDALUZ – AP 
00925

03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, CO-
ZINHA, WC, VARANDA, ÁREA DE 
SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 2.200,00 

+ R$ 530,00 (CONDOMINIO)

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE
03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 

SUITES COM CLOSET, 02 VAGAS 
DE GARAGEM. R$ 2.990,00 + 

CONDOMÍNIO R$ 382,00 + IPTU 
R$ 146,00

( APARTAMENTO MOBILIADO )

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, COZI-

NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 
VAGA.

R$ 150.000,000 + R$ 40,00 
(CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BA-

NHEIRO, COZINHA. SEM GARA-
GEM

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

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

R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM.
R$ 165.000,00



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

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

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

CA03938 – CASA JD. MORADA DO SOL – 02 Dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço e garagem descoberta, com possibilida-
de de 3º dormitório e suíte. – R$230.000,00.
Utilize o eu FGTS e plano Minha Casa Minha Vida! Agende uma 
visita para conhecer.

CA03842 – CASA – PARK REAL 03 dormitórios sendo 1 suíte, Sala, 
Cozinha Americana,1 banheiro, 2 vagas sendo uma coberta. Condomí-
nio com Salão de festas, Quadra poliesportiva, Playground, Portaria e 
segurança. - Área construída 105m² - Terreno 150 m² - R$ 400.000,00.

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

CONDOMINIOS 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
  
Laçnamento Jardim Residencial Dona Maria José lo-
tes apartir de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.80 – JD.ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²

CHÁCARAS E SITIOS

CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,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),-
sala de estar conjugada com coz,lavanderia,varanda,-
piscina,churrasqueira,forno de madeira,todo grama-
dp,pomar.
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,sa-
la,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 – 2dorms,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

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 armá-
rio embutido, paisagismo, 04 vagas. (preparado para aquecimento solar 
e ar condicionado). Condomínio c/ infraestrutura subterrânea, salão de 
festas, quadra, piscina adulto, infantil, playground, minicampo de fute-
bol, segurança 24 h. – R$ 920.000,00.

CA03873 – CASA – RESIDENCIAL DUAS MARIAS - 04 suítes, sendo 
01 master com closet, sala estar jantar c/ pé direito alto, cozinha ame-
ricana 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 fes-
tas, piscina, playground, academia. - Área construída 220m² - Terreno 
360m² – R$ 1.250.000,00

IMÓVEIS PARA VENDAS

Locação: 
3885-4500

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

CASAS

CA00136-JD. MONTE VERDE-3 dorms c/ suíte +dep. 02 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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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

 1. ref. site 044702  - Montreal Residence  - 3 dormt/ 1 suíte/ 
sala estar/ cozinha/ wc / lavand/churrasq/ quintal/ 3 garagem 
R$2.100,00 + COND + IPTU

2. ref. site 983702 - Jardim Morada do Sol – 2 dormt/ sala/ 
coz / wc / lavand / churrasq / varanda / gar R$1.300,00 + 
IPTU

3. ref. site 73445 - Vila Furlan – 3 dormt / sala / coz / wc / la-
vand / hidro / edícula / wc externo / varanda / gar R$2.500,00 
+ IPTU

4. ref. site 524702 - Vila Avaí - 3 dorm/ suíte / sala/ coz /cook-
top/ wc / garagem /lavand / churrasqueira. R$390.000,00

5. ref. site 773702 - Jardim Portal do Sol - Possui 152 m² - 
R$120.000,00

2. ref. site 953702 - Office Premium - 3 dormt - 2 suítes/ sala 
/ coz/ copa/ wc / lavand/ churrasq/ varanda / garagem – 
R$560.000,00

4. ref. site 464702 - Campo Bonito - 70 m² / 2 banheiros sen-
do 1 para deficientes R$900,00

3. ref. site 563702 - Jardim Paulistano - 2 dormit/ 1 suite/ Sala 
p/ 2 amb/ coz/ wc/ lavand / churrasq/ 2 gar R$330.000,00

1. ref. site 653702 - Premium Residence -  2 dorm planej/ 1 
suíte/ sala/ coz planej/ wc / lavand/2 gar R$420.000,00

5. ref. site 47561 - Jardim Morada do Sol - 2 dormit/ sala/ coz/ 
wc / lavand/ quintal / edícula / garagem coberta R$1.200,00.

6. ref. site 923702 - Jardim Hubert – kitnet – dormitório/sala/ 
coz/ wc / lavand /1 vaga coberta para moto. R$700,00

6. ref. site 110291 - Village Azaleia - 3 dormt/ sala/ coz plane-
jada/ wc / lavand / garagem coberta R$190.000,00
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual

Dentista

Decoração
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas Pousada

Serviço Autorizado

Pousadas

Psicóloga

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

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

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

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

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

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

ao Pat com todos os documentos.

Costureiro (a) - 2 vagas
Porteiro (a) - 8 vagas

Repositor (a) de 
mercadorias - 1 vaga

Ajudante de cozinha - 1 vaga
Ajudante de motorista - 1 vaga

Auxiliar de manutenção 
predial - 3 vagas
Empregada (o) 

doméstica (o) - 1 vaga
Mecânico (a) montador (a) - 1 vaga

Oficial de manutenção 
predial - 1 vaga

Oficial de serviços gerais - 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 - 23 vagas
Arte finalista - 1 vaga

Assistente de vendas - 1 vaga
Atendente de lojas e 
mercado - 7 vagas

Atendente do setor de frios 
e laticínios - 14 vagas

Atendente de setor de hortifruti-
granjeiros - 17 vagas

Auxiliar de cozinha - 3 vagas
Auxiliar de limpeza - 1 vaga

Auxiliar de manutenção 
predial - 1 vaga

Cartazeiro - 3 vagas
Conferente de carga e 

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

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

Eletricista - 1 vaga
Fiscal de loja - 7 vagas

Gerente de loja e 
supermercado - 1 vaga

Mecânico (a) de ar 
condicionado - 2 vagas

Mecânico (a) de máquinas indus-
triais - 1 vaga

Motorista de caminhão - 3 vagas
Operador (a) de caixa - 14 vagas

Operador (a) de 
empilhadeira - 5 vagas

Repositor (a) de 
mercadorias - 22 vagas

Revisor (a) têxtil - 1 vaga
Torneiro (a) CNC - 1 vaga
Vendedor (a) - 10 vagas

Técnico (a) de refrigeração - 1 vaga
Técnico (a) de enfermagem - 1 vaga

Técnico (a) de apoio 
ao usuário - 1 vaga

Farmacêutico (a) - 1 vaga
Nutricionista - 1 vagas

Mecânico (a) de manutenção de má-
quinas agrícolas - 1 vaga (PCD)

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

EMPREGOS
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classificados

Vendo casa no Parque dos 
Indaias – 8 cômodos, sendo 
4 na parte superior, duas 
casas em mesmo terreno 
Aceito terreno como parte 
do pagamento R$320.000,00 
ou financiamento. F.: (19) 
99482-6697 / (19) 3875-3201 
João. Tendo interesse ver 
fotos na OLX
Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, co-
zinha, banheiro, garagem 
pra 02 carros. A.T108M². + 
COND.214,00 R$689.000,00 
F. 3875-2215
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 01 
suite ,sala , cozinha, a.s, wc, 
garagem p/ 02 autos. COND. 
214,00 + IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. F. 
3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, cozinha, 
01 dormitório, Wc. Casa 
fundos – 01 dormitório, cozi-
nha, Wc. R$190.000,00 (19) 
3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
I N C L U S O  A G U A .  R $ : 
175.000,00. (19) 3875-2215
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica 
do terreno e da construção 
– consulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 CRE-
CI 74.092
Casa com 3 dorms no Jd. 
dos Imperios R$380 MIL  
- (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms no Jd. 
Morada do sol R$290 MIL - 
(19) 98136-7331 
Casa  com 3 dorms ( 1st) no 
Pq. Indaia – R$280 mil (19) 
98254 7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construtores 
é possível, desmembrar os 
2700m² em 4 lotes, sendo 3 
de 380m² e 1 de 950m² - (19) 
98254 7703 CRECI 74.
OFERTA IMPERDÍVEL! 
Casa de 02 dormitórios, sala, 
cozinha, wc, lavanderia e ga-

ragem para 02 autos em lote 
de 125m² na morada do sol, 
por apenas R$190.000,00. 
ou R$75.000,00 de Entrada 
+ 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 localiza-
ção casa em lote de 250m² 
construída nos fundos e 
lote livre na frente, sendo 03 
cômodos e wc por apenas 
r$230.000,00 só a vista ou 
financiamento. F=99762-
7997/3935-3294 CORRA!
CASA– VILA FURLAN - 03 
dorm.  sendo 01 suíte, sala 
de estar e jantar, coz. pla-
nejada, 02 wc, 01 lavabo, 
área de serviço, churras-
queira e garagem 02 vagas. 
A/T  180M² A/C  150M² - R$ 
390.000,00 (Aceita Finan-
ciamento). 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 cômodos 
e garagem coberta 02 vagas. 
A/T  360,00 M²e A/C  270,00 
M² - R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLANADA - 3 
dormitórios, sendo 1 suíte 
com planejados, Sala, Cozi-
nha com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Garagem  4 
vagas sendo 2 cobertas. A/C 
190,00M² e A/T 300,00M² 
- R$ 640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA DO 
SOL -  02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de 
serviço e garagem 02 va-
gas 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 americana 
planejada, espaço gourmet, 
lavabo e banheiro social, 
sala, lavanderia, garagem 

coberta para 2 carros, lazer e 
portaria 24h. R$550.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
COND. JD. MONTREAL 
RESIDENCE – 3 dorms (1 
suíte), sala, coz, área gour-
met, prep. p/ ar cond., pé 
direito alto, gar. p/ 2 carros (1 
coberta), portaria 24h e lazer 
completo. R$480.000,00. 
Fone: (19) 99194-0145
Jardim Eldorado - 03 dorm. 
c/ suíte, sala 2 amb, coz e 
lav. 2 vagas. Com móveis 
planejados. Aceita permuta 
com terreno.  F.: (19) 99721-
0395
Pau Preto - Comercial 3 
dorms c/ + dep. 03 vagas 
de garagem F.: (19) 97171-
4929 
Pau Preto - 03 Dorms c/ 
suíte. 02 vagas e área gour-
met R$ 385.000,00 F.: (19) 
99115-8368
Maria Dulce - 03 suítes, ar 
condicionado, Escritório, 
área de lazer e aquecimento 
solar. F.: (19) 99721-0395
Casa 03 Dormitórios - Mo-
rada do Sol - 01 suíte, Ar 
Condicionado, Armários 
Planejados, Banheiro de 
Empregada, Churrasqueira, 
Cozinha Americana, Lavan-
deria, Sala de Jantar, Sala 
de Estar, Suíte, Varanda, 
Varanda Gourmet, em dois 
pavimentos, total de 114 
m2 - Valor R$ 360.000,00 
- Tratar Tel 3217 8688 / Cel 
98806-5533
Sobrado 03 suítes - Cond. 
Montreal - 03 dormitórios 
com sacadas, a suíte master 
com closet, área gourmet 
com churrasqueira e armá-
rios embutidos em todos os 
quartos, cozinha, despensa 
e área de serviço. Sala e co-
zinha integradas com forno, 
cooktop e coifa instalados. 
Total de 163 m2, Valor R$ 
640.000,00 - Tratar Tel 3217 
8688 / Cel 98806-5533
Sobrado 03 suítes - Jd 
Esplanada -  todas suítes 
com planejados, mezanino, 
varanda, sala de estar, sala 
de jantar, lavabo, cozinha 
planejada com fogão em-
butido na “ilha”. Varanda 
gourmet na edícula com 
churrasqueira, forno e fogão 
a lenha, quarto e banheiro, 
além da área de serviço 
coberta. Piscina de 3 x 6,5 
m, com aquecimento solar, 
quintal com jardim, garagem 
para 4 carros e portão eletrô-
nico. Total de 300 m2 - Valor 
R$ 980.000,00 - Tratar Tel 
3217 8688 / Cel 98806-5533
Casa 03 Dorm - Altos da 
Bela Vista - Em terreno de 
1000 m² com duas constru-
ções, a casa grande com 150 
m2, 03 dormitórios, 01 suíte, 
sala de estar, sala de TV, 
cozinha, varanda e lavande-
ria, e a edícula com 100 m², 
ampla varanda gourmet com 
fogão a lenha, forno a lenha 
e churrasqueira, banheiro 
de apoio à varanda gour-
met e à piscina e 01 suíte. 
Espaço para horta, pomar, 
estacionamento, piscina em 
alvenaria de 5 x 10 m pre-
parada para receber aque-
cedor, poço caipira, toda 
murada com cerca elétrica e 
portão eletrônico - Valor R$ 
750.000,00 - Tratar Tel 3217 
8688 / Cel 98806-5533
Casa 03 dormitórios - 
Cond. Bréscia - 1 suíte, sala 
2 ambientes com pé direto de 
4,5 m com gesso e projeto de 
iluminação LED, cozinha com 
armários planejados, área 
gourmet com churrasqueira, 
pia e planejado e área de 
serviço. Garagem para 4 
carros e preparação para 
ar condicionado. Todos os 
ambientes com porcelanato 
e os banheiros possuem 

revestimento até o teto e 
a r m á r i o s .  T a m b é m  j á 
instalado aquecedor solar 
que d isponib i l iza água 
quente nos banheiros, na 
cozinha e na área gourmet. 
Total de 130 m2 - Valor R$ 
540.000,00 - Tratar Tel 3217 
8688 / Cel 98806-5533
Vende-se casa no Jardim 
Morada do Sol - Garagem 
2 carros com portão eletro-
nico, sala, cozinha, banheiro, 
2 quartos sendo 1 suíte, 
parte superior lavanderia 
e banheiro. Estuda troca 
por terreno de menor valor 
como forma de pagamento. 
F.: (19) 99735-5418. Tratar 
c/ Antonio.
CASA NO CONDOMÍNIO 
BRÉSCIA - Acabamento 
de luxo, 200 m2  de área 
construída. Três suítes com 
sacadas, sala de jantar, sala 
de estar, lavabo, cozinha pla-
nejada, lavanderia e espaço 
gourmet planejado. Aqueci-
mento solar instalado e pon-
tos para ar condicionado nos 
quartos e salas. Condomínio 
com portaria 24h, piscina, sa-
lão de festas, churrasqueira e 
quadra (R$ 220,41). Próximo 
ao Parque Ecológico. Acei-
to terreno ou apartamento 
em Indaiatuba, Campinas 
e região, como parte do 
pagamento. R$ 690.000,00. 
Direto com o proprietário. 
F. 19-992170168 ou 19-
992357764.
Vende-se casa em Car-
deal - dois quartos, sala, 
cozinha americana, 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. MORADA 
DO SOL - 02 dorm., sala, 
coz., wc com box, área de 
serviço e garagem 02 va-
gas. Ótimo acabamento. 
- R$1.350,00 +IPTU. F.: (19) 
3935-1413
COND. JD. MONTREAL 
RESIDENCE – 3 dorms (1 
suíte), sala, coz, área gour-
met, prep. p/ ar cond., pé 
direito alto, gar. p/ 2 carros (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 chácara do trevo 
R$370 mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(planeja-
da), banheiro, garagem p/01 
carro . cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
ED. Torres da Liberdade – 
3 dormitórios (1 suíte), WC 
social, sala, cozinha, lavan-
deria, 2 vagas de garagem e 
home box no sub solo. Acei-
ta permuta. R$500.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734

ED. Solar dos Girassois - 2 
dormitórios, sala, cozinha, 
WC social, lavanderia, 1 vaga 
de garagem e portaria 24h. 
R$165.000,00. Aceita per-
muta. Fone: (19) 99194-0145
Apartamento JD. Tropical – 
2 dormitórios sendo 1 suíte, 
sala 2 ambientes, cozinha, 
lavanderia, WC social, va-
randa gourmet e 1 vaga 
de garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento 03 dormitó-
rios - Cidade Nova I - 83 m², 
uma suíte, sala 2 ambientes, 
sacada, cozinha e área de 
serviço. Infraestrutura para 
ar condicionado e aquecedor 
central a gás, com 2 vagas 
de garagem  - Valor R$ 
340.000,00 - Tratar Tel 3217 
8688 / Cel 98806-5533
Res. Imagine - 3 dorm sen-
do 1 suite c/ varanda, sala  
2 ambientes c/varanda, 2 
gar. Lazer completo. Por-
taria e segurança 24 hs  R$ 
460.000,00 - aceita parce-
lamento direto c/propr. F.: 
(19) 3217-8688 / 99136-2118
Reserva Vista Verde - 3 
dorm, suite, sala 2 ambientes 
c/ varanda gourmet e 2 gar. 
Excelente condomínio, próxi-
mo aos Colégios Adventista 
e Renovação, Instituto Decor 
20, Bosque do Saber. Lazer 
completo. R$ 280.000,00 - 
aceita parcelamento direto 
c/propr  Tel: 3217-8688 / 
99136-2118
Res. Jatobá - Andar alto - 
Requinte e acabamento de 
1ª linha, rico em arm.plan. 3 
dorm sendo 1 suite c/closet 
espelhado. Lavabo, sala de 
TV, estar e jantar. Varanda 
c/cortina de vidro e persianas 
solares. Coz. americana 
completa c/ cooktop, forno 
elétrico e adega, despensa, 
espaçosa lavandeira e 2 gar. 
R$ 1.000.000,00 - aceita per-
muta aptº SP Tel: 3217-8688 
/ 99136-2118
Vendo ou troco: Locado 
por R$4.000,00 ate outubro 
2020 - Penha SP - APTO 
DUPLEX, 3 dorms, 1 suíte, 
2 vagas, cozinha planejada, 
banheira e churrasqueira. 
A.T: 233 m², A.U: 133 m². 
R. Peixoto nº 9 condomínio 
residencial Itapuã.Valor: R$ 
390.000 - tenho fotos. Tratar 
c/ proprietário (19) 98817-
5312
Apto condominio Spazio 
Illuminare - com 55 metros 
quadrados, sendo 2 quartos 
(1 suite) + 1 banheiro,  sala 
e sala de jantar integrados, 
cozinha e area de serviço. 
Planejado na cozinha e  em 
um dos quartos. Quitado. 
Aceita financiamento. Valor a 
vista R$ 210 mil a vista sendo 
direto com proprietário. Estu-
da proposta com terreno. F.: 
(19) 98941-5951

 
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 dormi-
tórios, 02 wcs , toda avaran-
dada, gramada,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de 
mina, 01 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade,  diversas árvores 
frutíferas, play groud ,a 12 
km do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em indaiatuba 
de igual ou menor valor.estu-
da entrada + parcelamento. 
F:19-99762-7997/3935-3294
Sítio em Piedade SP - 
26.000m², casa c/ 03 dormi-
tórios, 02 wcs , toda avaran-
dada, gramada,  pomar, área 
de cultura, bosque, água de 
mina, 01 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade,  diversas árvores 
frutíferas, play groud ,a 12 
km do centro,  r$390.000,00 
aceita imóvel em indaiatuba 
de igual ou menor valor.estu-
da entrada + parcelamento. 
f=19-99762-7997/3935-3294
Sitio venda entre Campinas 
e Indaiatuba - 35.000 metros 
com água, lago e estufa p/ or-
quídeas F.: (19) 99115-8368
Elias Fausto - 7000 alquei-
res ótima topografia porteira 
fechada F.: (19) 99166-6872
Recanto das Flores - Com 
lago, toda gramada, área 
gourmet Churrasqueira, cam-
po de futebol, cercada. F.: 
(19) 99115-8368

CHÁCARA – LAGOS DE 
SHANADU -03 dorm., sala 
de estar, sala de jantar, co-
zinha, wc, área de serviço 
e garagem 02 vagas. Gra-
mada e possui piscina. A/C 
258.78M² e A/T 5.280M² 
- R$ 790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Sítio na Bahia Venda/Troca 
por imóvel em Indaiatuba - 
Com 470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa topo-
grafia, 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 proprie-
dade 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 
operando com voos da (Azul) 
aos sabados saindo de Vira-
copos em Campinas-SP. A 
propriedade esta distribuída 
em pastagem, lavoura de ca-
cau, outras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede nas-
cente com água boa sendo 
preservada em três locais da 
propriedade. Documento ITR 
OK. Opções para plantação 
de feijão, milho, mandioca, 
café e outros. Isso em virtude 
da boa media de chuvas/ano 
na região e as nascentes 
existentes na propriedade. 
Contato F.:(19) 98288- 1728. 
WhatsApp.

 
PARQUE SÃO LOURENÇO 
- (único lote na rua) 150m2 
– R$1060,00p/ m2 -escri-
turado. 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

CONDOMINIO LONDOM 
PARK- LOTE DE 300M2 
POR APENAS R$180.000,00  
- F: (19)-99762-7997 / 3935-
3294
Cond. JD. Residencial Vie-
na - 250m². Condomínio com 
piscina adulto e infantil, salão 
de festas, play ground e cam-
po. R$180.000,00.Fone: (19) 
99164-1734
Dona Maria José - Condo-
mínio pronto para construir 
300m Á vista ou parcelado 
F.: (19) 99721-0395
EUROPARK - 500 metros 
Plano R$ 170.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Quintas de Terracota - 
1250 metros R$ 230.000,00 
ACEITA PERMUTAF.: (19) 
98333-5694
Terreno - Bela Vista - 250 
m², comercial ou residen-
cial, murado em duas faces 
e na principal avenida do 
bairro, entre os condomí-
nios Di Roma - Plaza Bella 
Vista - Maringá - Valor R$ 
230.000,00 - Tratar Tel 3217 
8688 / Cel 98806-5533
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

Vende-se terreno Vila Suiça 
- murado 300m². Valor R$ 
235.000,00. Tratar com pro-
prietário F.: (19) 98324-3243
Lote no Cond. Jd. Piemonte - 
ótima topografia e localização, 
c/ infraestrutura completa, 
próximo ao centro. Tel: 3875-
2862/whatsapp: 996738210

 
SALÃO COMERCIAL –REC. 
CAMPESTRE JÓIA - 250m² 
construídos. Cozinha, mezani-
no, lavanderia, 02 WC’s sendo 
01 adaptado p/ cadeirante. 
- R$4.000,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SALÃO COMERCIAL – JD. 
HUBERT – Localizado na 
marginal do Parque ecoló-
gico! São 500m² construídos, 
possui mezanino, escritório e 
banheiros. - R$4.300,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
Complexo Office Premium 
- ao lado da Prefeitura Muni-
cipal, a 15 minutos de Viraco-
pos. Único empreendimento 
empresarial da região com 
heliponto.  O mais completo 
mall de serviços da região: 
Poupatempo, Detran, Cartó-
rios, bancos, academias, su-
permercado, restaurantes, etc. 
Sala com 40 m2, copa, 2 wc e 
1 gar.  R$ 260.000,00 - aceita 
parcelamento direto c/propr F.: 
3217-8688 / 99136-2118

JESSE LUIZ SOUTO, CTPS 15940/208/
SP, tendo em vista suas ausências injusti-
ficadas desde 31/08/2019 e após inúmeras 
tentativas de contato por telefone e tele-
grama sem resposta, solicitamos seu retor-
no ao trabalho no período de 48 horas na 
empresa Plastek do Brasil localizada em 
Indaiatuba/SP, sob pena de caracterização 
de abandono de emprego, que autoriza a 
rescisão do contrato de trabalho por justa 
causa, nos termos do artigo 482, I, da CLT.

ABANDONO DE EMPREGO
SR. DANIEL BUENO MOREIRA, CTPS nº 30760 série 266. 
Esgotados nossos recursos de localizá-lo e tendo em vis-
ta que V.Sa. encontra-se em local não sabido, informamos 
que esta rescindido seu contrato de trabalho, caracterizan-
do Abandono de Emprego devido a suas faltas injustifi-
cadas desde 02/08/2019, nos termos do artigo 482 da CLT.  
Indaiatuba, 18/09/2019, IMPERIO CONSERVAÇÃO PATRI-
MONIAL E SERVIÇOS LTDA, Rua PAUL HARRIS, 451, 
CIDADE NOVA, CEP 133334-070, Indaiatuba/SP



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.BENEDITA DE FRIAS 
FERRAZ com 75 anos, 
Viúvo (a) de LUIZ FER-
RAZ, Sendo Filho (a) 
de ELIAS DE FRIAS e 
ANA VICENTINA DE 
OLIVEIRA FRIAS. Deixa 
Filho (s): ADEMIR, RO-
SANA, ADRIANA, ANDRÉ 
(MAIORES). Falecido (a) 
em: 25/08/2019, e Sepul-
tado (a) no CEMITÉRIO 
MUN.DA SAUDADE EM 
SALTO aos 26/08/2019. 

2.ELSIE STAHL SA-
COLLAN com 98 anos , 
Era Viúvo(a) de ARGEN-
CIO SACOLLAN sendo 
filho(a) de LUIZ STAHL e 
AMALIA STAHL.deixa fi-
lho(s): ABEL 78, Falecido 
em: 18/09/2019, Velado(a) 
no CANDELARIA, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 19/09/2019. 

3.MARILENE MOREIRA 
DA SILVA com 60 anos , 
Era Divorciado(a) de JAI-
ME CANUTO ARAUJO 
sendo filho(a) de ANTO-
NIO MOREIRA DA SILVA 
e SEBASTIANA RIBEIRO 
DA SILVA.deixa filho(s): 
ANDRE 36, Falecido em: 
19/09/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
20/09/2019. 

4.HIDEKO KOMAMURA 
com 93 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
TAMEJIRO NISHIZAWA 
e SHIZUE NISHIZAWA. 
deixa filho(s): TADASHI 
69, KIYOSHI 61, Faleci-
do em: 19/09/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
20/09/2019. 

5.LUIZ FLORINTINO AL-
VES com 81 anos , Casado 
(a) com LUZIA CANDIDA 
ALVES sendo filho(a) de 
JOSE FLORENTINO ALVES 
e LINDAURIA FRANCISCA 
DA CONCEIÇAO.deixa fi-
lho(s): CLAUDEMIR ,SILVA-
NIA ,JOANA ,SELMA ,ZIL-
DA, MARIA FATIMA ,JOSE 
CARLOS ,MARIA APARE-
CIDA (MAIORES), Falecido 
em: 19/09/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 20/09/2019. 

6.CARMO RAIMUNDO 
RIBEIRO com 70 anos , 
Casado (a) com ROSA DE 
SOUZA RIBEIRO sendo 
filho(a) de JOSE DIAS RI-
BEIRO e BENEDITA  MARIA 
DE JESUS.deixa filho(s): 
ANTONIO MARCOS 43, 
ELIZABETE 46, RAIMUNDA 
49, MARIA APARECIDA 51, 

Falecido em: 20/09/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
21/09/2019. 

7.LUCIANO BERNARDI 
com 86 anos , Vivia em União 
estável com LUZIA ALVES 
FREITAS sendo filho(a) 
de MARCO BERNARDI e 
MARIA SPEROTTO.deixa 
filho(s): MARCO 62, BRUNA 
25., Falecido em: 20/09/2019, 
Velado(a) no CEMITERIO 
PAULIÇEIA SP, e sepulta-
do(a) no PAULIÇEIA SP aos 
21/09/2019. 

8.HERBERT VINICIUS 
APARECIDO DE MEDEI-
ROS com 27 anos , Casado 
(a) com JANAINA DA SILVA 
MEDEIROS sendo filho(a) 
de PEDRO ALVES DE ME-
DEIROS e EDNEIA APARE-
CIDO TERRÃO.deixa filho(s): 

JOÃO MIGUEL 4, Falecido 
em: 20/09/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 22/09/2019. 

9.DALMERINA PESTANA 
com 73 anos , Era Divorcia-
do(a) de JOSE WALTER 
DA SILVA sendo filho(a) de 
ANANIAS PESTANA e SAN-
TILINA DA CONCEIÇÃO.
deixa filho(s): LUCILENE, 
DOVAIR (MAIORES), Fa-
lecido em: 21/09/2019, Ve-
lado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
21/09/2019. 

10.MATHILDE AFFONSO 
CROCE com 92 anos , Era 
Viúvo(a) de FREDERICO 
CROCE sendo filho(a) de 
BENEDICTO AFFONSO e 
MARIA SOLA.deixa filho(s): 
ORLANDO 70, JOSE PAULO 

63, Falecido em: 21/09/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
22/09/2019. 

11.JOSE LUNA com 85 
anos , Casado (a) com JO-
VENTINA FREITAS DA SIL-
VA LUNA sendo filho(a) de 
VICENTE NICOLAU LUNA 
e GERALDA MARIA DE JE-
SUS.deixa filho(s): GERAL-
DO , JOÃO , ANGELA , MA-
RIA ,MARCIA , CARMEM, 
PAULO , JOSE , LUCIMAR, 
ILSIMAR , VAGNER , EDER 
(MAIORES), Falecido em: 
22/09/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 22/09/2019. 

12.TIAGO RODRIGUES 
com 36 anos , Era Casado 
(a) com CAMILA CRISTI-
NA BUCK sendo filho(a) 

de JOÃO RODRIGUES e 
CENIRA CAVALCANTE DE 
LACERDA RODRIGUES.
deixa filho(s): MILENA  2, 
MATEUS 7, Falecido em: 
23/09/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/09/2019. 

13.SUELI NUNES DE OLI-
VEIRA DA SILVA com 47 
anos , Casado (a) com WAL-
TER MATIAS DA SILVA sen-
do filho(a) de ALCIDES NU-
NES DE OLIVEIRA e MARIA 
APARECIDA CANDIDO DE 
OLIVEIRA.deixa filho(s): 
WALKER 28, LARISSA 23, 
DEBORA 8, Falecido em: 
23/09/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/09/2019. 

14.ALEXANDRE PINHEI-
RO FEITOSA com 52 anos , 

Era Divorciado(a),  sendo 
filho(a) de GREGORIO 
PINHEIRO FEITOSA e 
JOSEFA NUNES FEITO-
SA.deixa filho(s): DOU-
GLAS, (FILHO MAIOR), 
Falecido em: 24/09/2019, 
Velado(a) na RESIDEN-
CIA, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 25/09/2019. 

15.TEREZA NOGUEIRA 
ANAIA com 76 anos , Ca-
sado (a) com APARECI-
DO ROJAS ANAIA sendo 
filho(a) de SEBASTIAO 
FRANCISCO DA SILVA e 
MARIA NOGUEIRA.deixa 
filho(s): IRANI, IZAURA, 
VALDECIR  (FILHOS 
MAIORES), Falecido em: 
24/09/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
25/09/2019.

 
Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. 
R$ 900. F.: (19)98125-
2939
Vendo berço - berço ame-
ricano com colchão, jogo 
de lençol, mosquiteiro. R$ 
200.F.: (19)98125-2939
Vendo Bicicleta Scoot. 
De R$2.000 ,00  por 

R$800,00.  F.: (19) 3935-
6985
Vendo Máquina de costu-
ra Industrial Kingtex Valor 
R$600,00 F.: (19) 3834-
7739 / (19) 99750-8856
Vendo Máquina de chi-
nelo R$2.000,00 F.: (19) 
98233-3923
Vendo Pedras legitimas 
vindas de Cristalina, se-
mi-jóias, pulseiras, brin-
cos, colares, anéis re-
gulaveis, pedras avulsas 
inclusive terapêuticas. 
Ametista, olho de tigre, 
hematita, turmalina, aga-
ta etc. f.: (64)T

Vendo Máquina Singer com 
motor 110 Volts R$120,00 
á vista F.: (19) 98174-5270

 
Vendo Gol G3 - Ano: 2001. 
Doc: 2019 OK, Cor: Branco. 4 
portas, econômico. Ótimo es-
tado Valor R$8.000,00. Para 
mais informações e fotos F.: 
(19) 98989-2549 WhatsApp.
Vendo Fox - 2005, 1.0, cor: 
vermelho, duas portas. Va-
lor: R$ 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 como pedreiro 
encanador, reformas em ge-
rais 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 eletricista. 
Falar com Odair F.: (19) 
99776-6841
Ofereço-me como diarista e 
passadeira Contato Vania. 
F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como passadei-
ra e faxineira atendo a domi-
cilio F.: (19) 99448-0082 Val
Ofereço-me como Manicure 
e Pedicure pé e mão R$25,00 
sobrancelha R$10,00. Aten-
do tambem a domicilio F.: 
(19) 99369-5615
Ofereço-me como motorista 
de Uber Falar com Anders-
son F.: (19) 99410-0364
Ofereço-me com trabalhos 
em tricô sob encomenda 
F.:(19) 3935-1633
Ofereço-me como caseiro 
para fazer pequenos servi-
ços. Tenho 75 anos, tenho 
boa sáude, sou aposentado. 
Não preciso receber nenhum 
dinheiro. Só preciso da mora-
dia Fone.: (15)99646-7494 / 

(19) 3327-6387
Ofereço-me como assis-
tência técnica em máqui-
na de costura industrial F.: 
(19)99212-1731
Ofereço-me como consulto-
ra Hinode, Herbalife, Natura, 
Avon e Jequiti entrega 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: Kennedy 
(sumerboll). Indaiatuba. Elza 
Maria Fone: (64) 99224-6033



B16 Serviços / Utilidades


