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Indaiatuba é destaque em gestão pública
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TSE amplia horário de votação nas eleições municipais 2020
Devido a pandemia 

do novo coronavírus 
o presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral 
anunciou que o horário 
de votação nas Elei-
ções Municipais de 
2020 será ampliado em 
uma hora. A intenção 
é garantir mais tem-
po para que eleitores 
votem com segurança.
Além disso, o TSE 
também definiu um 
horário que será re-
servado às pessoas 
que integram o grupo 
de risco a Covid-19

Setembro Amarelo alerta 
sobre a prevenção ao suicídio
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Equipe do Canil apreende 280 
porções de drogas em Itaici

O Setembro amarelo visa a prevenção ao suicídio afinal é considerado como 
a segunda causa mais comum de morte em pessoas com idade de 15 a 29 anos. 

A equipe do Canil da Guarda Civil em patrulhamento preventivo no 
Bairro Itaici apreendeu 280 porções de drogas. Toda a droga localizada foi 
apresentada e apreendida na Delegacia de Polícia.

O Banco Central (BC) lançou a cédula de R$ 200 na tarde desta quarta-feira (02) 
em cerimônia transmitida pelo canal do BC no YouTube. A nova cédula da segunda 
família do Real homenageia o lobo-guará e já está em circulação no País.

A campanha de doação de sangue e cadastro de doador de medula, realizada 
no último sábado (29), em Indaiatuba, recebeu novos apoiadores. 

O Troféu Fru-
t o s  d e  I n d a i á 
completa 15 anos 
em 2020 e  mui-
tas empresas e 
empresá r ios 
já receberam 
o troféu que 
simboliza o 
r econhec i -
mento  dos 
s e r v i ç o s 
prestados e 
que foram in-
dicados como o 
melhor em seu 
segmento pela 
população in-
daiatubana.

Campanha registra 46 
cadastros de medula óssea Laboratório Drª Edna Jaguaribe 

é um dos premiados do 15º 
Troféu Frutos de Indaiá

Nova cédula de R$ 200 entra 
em circulação
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Editorial
Porque é preciso falar sobre suicídio?

Artigo

O mês de setembro é simbolizado pela cor amarela e o mês 
que fachadas de instituições e monumentos de todo o país “se 
vestem” desta cor. O motivo se deve que desde 2015 a Ong Como 
Vai Você? (CVV) se mobiliza para dar atenção a aqueles que per-
deram o sentido da vida. 

Quanto à cor amarela, deve-se à razão de que é considerada a 
cor da luz, da iluminação, da claridade, e a luta para abrir corti-
nas na indicação de novos caminhos aos indivíduos na busca de 
outros horizontes, com o intuito de revitalizar suas vidas quando 
se encontram em estado de sofrimento.

De acordo com dados estatístico da Organização Mundial da 
Saúde, o suicídio retira de cena um brasileiro a cada 45 minutos e 
uma pessoa a cada 45 segundos em todo o mundo. Oficialmente 
são 32 brasileiros que morrem por dia vitimados por suas pró-
prias mãos. Daí a importância da divulgação de como familiares 
e amigos podem ajudar alguém que tenha pensamentos suicidas.

Sabemos hoje que praticamente 100% dos suicidas têm um 
transtorno psiquiátrico que, muitas vezes, não fora diagnostica-
do ou corretamente tratado. O sofrimento causado pela doença 
psiquiátrica, aliado a outros fatores, pode levar a pessoa a pensar 
em se matar. Identificar rapidamente pessoas com transtornos 
psiquiátricos, principalmente depressão, pessoas que falam em 
se matar, e sugerir a elas um tratamento adequado, o mais ra-
pidamente possível, é algo que todos podemos e devemos fazer. 

Por isso não devemos medir esforços ao tentar ajudar aque-
les que precisam de nosso ombro, do nosso ouvido e do nosso 
tempo. Devemos manter nossa mobilização pela prevenção do 
suicídio. O suicídio pode ser prevenido!
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AUDIOCAMP é uma rede de clínicas que tem como objetivo a reabilitação auditiva dos pacientes com deficiência au-
ditiva e problemas respiratórios do sono (SAOS – Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono) os quais receberam a indicação 
do uso de aparelhos auditivos e CPAP, por meio de inovações tecnológicas ofertando uma adaptação com qualidade na 
melhora da qualidade de vida seja a nível auditivo como respiratório do sono.

A Audiocamp selecionou as melhores marcas de aparelhos auditivos e cpap.
Temos como objetivo a satisfação de nosso paciente e parceiros médicos que nos indicam como referência em atendi-

mento de confiança.
Todos os pacientes passam por uma avaliação completa tanto auditiva como respiratória do sono para análise dos re-

sultados e são submetidos a um teste em sala de atendimento para que seja feito a escolha que se adeque as necessidades 
do paciente.

Hoje atuamos com a marca de aparelhos auditivos Audio Service de procedência Alemã com mais de 45 anos de mercado 
mundial e presente em mais de 100 países e a AudioCamp é uma revenda exclusiva dela em suas clínicas no interior paulista.

CONHEÇA NOSSOS SERVIÇOS:
Teste com Aparelhos Auditivos 
Teste com CPAP para apneia do sono
Atendimento Domiciliar com os devidos cuidados de higiene e prevenção
Linha completa de acessórios para todas as marcas
Laboratório próprio para todas as marcas
Pilhas para aparelhos auditivos por apenas R$7,99 a cartela

Nós atuamos a 10 anos na cidade de Indaiatuba e a 2 
anos abrimos nossa unidade física na Rua Siqueira Cam-
pos, 323 – Vila Sfeir que está linda e com profissionais ca-
pacitados para te atender,

Procure confiança, procure conhecimento e nós da Au-
dioCamp somos essa empresa que está a sua disposição,
Central de atendimento: 0800 591 2124 (grátis) 
WhatsApp: (19)99436-3945 
www.audiocamp.com.br
Janayne C Barbosa CRFa-2ª-15193
Fonoaudióloga e Diretora Executiva da rede de clínicas 
AudioCamp

Você conhece a Audiocamp aparelhos auditivos 
e CPAP para apneia do sono?

Um assunto que tinha sumido das conversas de roda está vol-
tando com toda força.

A questão é se um bate papo entre pessoas comprometidas 
nas redes sociais é traição ou não.

Essa discussão se deve, creio, por causa da pandemia/quaren-
tena.

Alguns anos atrás saiu uma noticia falando que o Facebook 
daria a possibilidade de compartilhar a conta pessoal com outra 
pessoa em caso de morte.

Apesar de que uma simples pedida para olhar no celular do 
parceiro ou parceira pode ser a morte.

Segundo pesquisa, os assuntos mais procurados no Google por 
pessoas comprometidas são: como descobrir a senha do Facebook 
e como clonar o whatsapp.

Ainda tem os aplicativos mais baixados por casados, que sãos 
os de proteção de foto e de conversas em rede social.

É gente querendo ver demais e gente escondendo mais ainda.
Os especialistas dizem que em um relacionamento, os casais 

devem manter a sua independência, a sua individualidade.
Já fico imaginando a conversa do casal.
- Amor, me deixa ver seu celular?
- Pra que amor, não tem nada de mais aqui.
- Se não tem, então posso ver. Quem não deve não teme
- Amor, eu não devo nada, só que temos que ter nossa liberda-

de individual, nossa independência.
- Me dá esse celular agora!
- Não tem independência e se eu 

não ver é morte.

Independência ou morte

Hilton Rufino é radialista formado em 
Comunicação Social, palhaço, animador de 

palco e mágico, interprete do Koringa - 
bobo da corte - que atua desde 1989, se 

apresentando nos mais diversos tipos 
de festas e eventos; seja particulares, 
públicos e corporativos. Foi apresen-
tador na TV Sol Indaiatuba, Clip FM e 

Rede Família de Televisão. 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 apresen-

ta o Programa do Koringa na rádio 
Jornal FM e co-apresentador do 
Programa Expressão no Ar

Após cinco meses fechados, o Parque do Mirim retomou suas atividades, porém pode receber somente 40% dos visitantes dentro da capa-
cidade do local. A reabertura gradual do Parque somente foi possível porque Indaiatuba alcançou a Fase 3-Amarela do Plano São Paulo. 

ELIANDRO FIGUEIRA

Imagem da Cidade



TSE amplia horário de votação nas 
eleições municipais em uma hora

Governo Federal prorroga auxílio emergencial até o fim do ano

Pessoas que integram grupo de risco para a Covid-19 poderão votar em horário diferenciado

Devido a pande-
mia do novo 
coronavírus o 

presidente do Tribu-
nal Superior Eleitoral, 
ministro Luís Roberto 
Barroso, anunciou que 
o horário de votação 
nas Eleições Municipais 
de 2020 será ampliado 
em uma hora. Segundo 
o ministro, a intenção 
é garantir mais tempo 
para que eleitores votem 
com segurança e tentar 
reduzir as possibilidades 
de aglomeração nos lo-
cais de votação.

Com isso, os 177.168 
eleitores de Indaiatu-
ba aptos a participar do 
pleito poderão ir às ur-
nas das 7h às 17h no pri-
meiro turno que ocorre 
no dia 15 de novembro, 
e onde for necessário, no 
segundo turno, marcado 
para 29 de novembro.

Além disso, o TSE 
também definiu um ho-
rário que será reservado 

A medida provisória 
(MP) que estabelece o paga-
mento de quatro novas par-
celas do auxílio emergencial 
está publicada na edição do 
Diário Oficial da União des-
ta quinta-feira (3). Desta vez, 
além de fixar o valor em R$ 
300, o governo editou novas 
regras que limitam o paga-
mento da ajuda federal. O 
calendário dos pagamentos 
ainda não foi divulgado pelo 
governo, mas os valores se-
rão todos pagos até 31 de de-
zembro. Pelo texto, quem já é 
beneficiário não vai precisar 
solicitar as novas parcelas. 
Elas serão pagas desde que a 
pessoa esteja enquadrada nos 
novos critérios.  

Excluídos
Quem foi incluído, em 

2019, como dependente 
de declarante do Imposto 

às pessoas que integram 
o grupo de risco a Co-
vid-19. A votação pre-
ferencial será das 7h às 
10h. 

A ampliação do ho-
rário de votação e do 
horário preferencial foi 
definido após análise de 
estatísticos do tribunal 
e avaliação de uma con-
sultoria técnica, forma-
da por especialistas do 
Instituto de Matemática 
Pura e Aplicada (Impa), 
Insper, Fiocruz e Uni-
versidade de São Paulo 
(USP).

“Após ouvirmos os 
presidentes de Tribunais 
Regionais Eleitorais e os 
respectivos diretores-ge-
rais, ficou decidido, por 
unanimidade, que este 
horário será de 7 horas 
da manhã às 17 horas. 
Não foi possível estender 
para mais tarde do que 
isso porque, em muitas 
partes do Brasil, depois 
dessa hora, há dificul-
dade de transporte e há 
problemas de violência.”, 
explica o ministro.

Barroso lembrou ain-
da que o TSE adotará 

“todas as medidas pos-
síveis e razoáveis” para 
garantir a segurança dos 
eleitores e mesários no 
dia da votação. O minis-
tro ressaltou que, apesar 
do momento delicado 
para a saúde pública do 
país, os eleitores podem 
e devem exercer o direi-
to do voto - com todos 
os cuidados necessários 
-, uma vez que esse é o 
instrumento pelo qual os 
cidadãos definem os ru-
mos do país.

“Nós estamos fa-
zendo todo o possível 
para conciliar, na maior 
medida, a saúde públi-
ca da população com 
as demandas da demo-
cracia. É votando nas 
eleições municipais que 
você define o destino da 
sua cidade e, em última 
análise, os rumos do 
Brasil. Vote consciente”, 
afirmou o presidente do 
TSE.

Cuidados
De acordo com Bar-

roso, cada mesário terá 
um frasco de 200 mili-
litros de álcool em gel, 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

para a sua higienização 
pessoal, e terá mais de 
um milhão de litros de 
álcool em gel espalhados 
pelas seções eleitorais de 
todo Brasil, para que os 
eleitores - que devem en-
trar com máscara própria 

A3

Eleitores de Indaiatuba aptos a participar do pleito poderão ir às urnas das 7h às 17h 

Apesar da prorrogação, alguns beneficiários serão excluídos 

BENEFÍCIO
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- possam limpar as suas 
mãos na entrada, votar 
e limpar novamente as 
mãos na saída da votação.

“Nós estamos fazendo 
todo o possível para con-
ciliar, na maior medida, a 
saúde pública da popula-

ção com as demandas da 
democracia. É votando 
nas eleições municipais 
que você define o desti-
no da sua cidade e, em 
última análise, os rumos 
do Brasil. Vote conscien-
te!””, finaliza o ministro.

da Renda da Pessoa Física 
(IRPF), por exemplo, não 
terá mais direito ao benefício. 
Também fica impedido de 
receber a ajuda do governo 
quem conseguiu emprego 
formal após o recebimento do 
auxílio emergencial, recebeu 
benefício previdenciário, se-
guro-desemprego ou progra-
ma de transferência de renda 
federal após o recebimento de 
auxílio emergencial ou tem 
renda mensal per capita aci-
ma de meio salário mínimo 
e renda familiar mensal total 
acima de três salários míni-
mos.

A MP também excluiu de 
receber o auxílio emergen-
cial quem mora no exterior, 
recebeu em 2019 rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70, tinha em 31 de 
dezembro de 2019 a posse 
ou a propriedades de bens 

ou direitos no valor total su-
perior a R$ 300 mil e os que, 
no ano de 2019, receberam 
rendimentos isentos não tri-
butáveis ou tributados exclu-
sivamente na fonte cuja soma 
seja superior a R$ 40 mil.

Segundo as novas regras, 
também não está habilitado a 
receber o pagamento das qua-
tro novas parcelas do auxílio 
quem tenha sido incluído 
em 2019 como dependente 
de declarante do Imposto de 
Renda na condição de cônju-
ge, companheiro com o qual 
contribuinte tenha filho ou 
com o qual conviva há mais 
de 5 anos; ou filho ou ente-
ado com menor de 21 anos 
ou com menos de 24 anos 
que esteja matriculado em 
estabelecimento de ensino 
superior ou de ensino téc-
nico de nível médio.

Também não têm di-

reito quem estiver preso 
em regime fechado e quem 
tiver menos de 18 anos, 
exceto em caso de mães 
adolescente e pessoas com 
indicativo de óbito nas ba-
ses de dados do governo 
federal.

Chefes de família
Mães chefes de família 

vão continuar recebendo o 
benefício em dobro. No caso 
as quatro últimas de 2020 se-
rão no valor de R$ 600. Como 
é medida provisória, a norma 
publicada hoje já está valen-

do. O Congresso vai ter 120 
dias para votar. Além da MP 
com a prorrogação do auxílio 
emergencial, o governo edi-
tou uma medida provisória 
que abre crédito extraordi-
nário de R$ 67,6 bilhões para 
pagar as novas parcelas.



CAMPANHA
Ação coleta 132 bolsas de sangue e 46 cadastros de medula

A campanha de do-
ação de sangue e ca-
dastro de doador de 
medula, realizada no 
úl t imo sábado (29), 
em Indaiatuba, recebeu 
novos apoiadores. A 
ação ganhou 53 novos 
doadores de sangue e 
foram realizados ain-
da 46 cadastros de me-
dula óssea.

No total, 156 pes-

soas compareceram à 
Fiec para doação de 
sangue, sendo coleta-
das, na ocasião, 132 
bolsas de sangue.

A doação e o ca-
dastro de medula óssea 
são ações voluntárias e 
ocorrem, em Indaiatu-
ba, sempre no último 
sábado de cada mês. 
A campanha é realiza-
da em parceria entre a 

Fiec e o Hemocentro da 
Unicamp.

As ações na Fiec 
ocorrem sempre das 
8h às 11h, respeitando 
os cuidados de distan-
ciamento por conta da 
pandemia do novo co-
ronavírus.

Para doação de san-
gue é necessário agen-
damento,  no si te  da 
Fiec, no link disponí-

vel na quinta-feira que 
antecede o sábado de 
campanha. Já para fazer 
o cadastro de doador de 
medula basta compare-
cer ao local.

A Fiec fica locali-
zada na Avenida En-
genheiro Fábio Rober-
to Barnabé (marginal 
do Parque Ecológico), 
3.405, no Jardim Re-
gina.
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Campanha Setembro Amarelo alerta 
sobre os sinais e prevenção ao suicídio
O suicídio é a segunda causa mais comum de morte em pessoas com idade de 15 a 29 anos

O mês de setembro 
chega com um 
alerta: a preven-

ção ao suicídio. O Se-
tembro amarelo é conhe-
cido mundialmente por 
discutir um assunto que 
representa a valorização 
da vida e que também é 
considerado pela Organi-
zação Mundial da Saúde 
(OMS) como a segunda 
causa mais comum de 
morte em pessoas com 
idade de 15 a 29 anos. 

No Brasil, o suicídio 
ocupa o quarto lugar no 
ranking de causas de mor-
tes mais comuns entre os 
jovens, e a cada 40 se-
gundos uma tira a própria 
vida em algum lugar do 
mundo. Portanto, mesmo 
que o assunto deva ser 
discutido durante todo 
o ano, é em setembro 
que o tema é reforçado e 
trabalhado por diversas 
instituições.

Em Indaiatuba, a insti-

tuição Vale a Pena Viver 
foi criado em setembro 
de 2008 por iniciativa de 
Cleyde Rossi e um grupo 
de pessoas que buscava 
oferecer acolhimento e 
orientação a pessoas com 
pensamentos suicidas.

O trabalho do grupo 
consiste em auxiliar a 
pessoa, por meio de reu-
niões abertas com sua 
família, a reencontrar o 
sentido de sua existência, 
mostrando que o suicídio 
não é o único caminho 
quando temos um pro-
blema. 

“O suicídio é um pro-
blema de saúde pública e 
necessita de nossa aten-
ção com muitos sinais 
como depressão, trans-
torno de personalida-
de, alteração de humor, 
agressividade, tristeza 
que não passa, solidão, 
desesperança”, alerta 
Cleyde. “Entendemos 
que os fatores podem ser 
genéticos, psicológicos, 
sociais, culturais e am-
bientais”.

Prevenção
A primeira medida 

preventiva é a edu-
cação, segundo a 
ONG CVV (Como 
Vai Você?), uma 
mais antigas do 
país. Por isso, 
campanhas como 
o Setembro Amare-
lo é preciso para 
conscientizar 
as pessoas 
de que 
o 

qua-
d r o suici-
da an- tecede a 
ou t ros aspectos 
que precisam ser avalia-
dos, como depressão e 
distúrbios psicológicos, 
além do uso de drogas e 
álcool.

Para Cleyde o ideal é 
que a família esteja atenta 
à todas as mudanças da 
pessoa, dando atenção 
merecida e tentar enten-
der seus sentimentos. 
“Aceitação e respeito irá 
dar confiança de falar 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

sobre seus pro-
blemas. O 
lugar des-
se diálogo 
deve ser 
tranqui-
lo e re-
servado, 

e nunca 
demonstrar 

pressa porque 
q u e m  t e m 

ideia suicida 
se acha um 
fardo, e se 

deprecia 
de  to-
das as 
formas 

achando 
que é um 

‘peso morto’ 
onde vive”, ex-

plica.
Ainda segundo a ide-

alizadora, pesquisas mos-
tram que em 2020 haverá 
1,5 milhões de suicídios 
no mundo. “Uma pessoa 
se suicida a cada 45 mi-
nuto sendo que 15% são 
jovens e crianças. E isso 
é muito preocupante”, 
enfatiza.

Pandemia
Segundo Cleyde 

durante a pandemia as 
pessoas estão em desi-
quilíbrio emocional por 
diversos fatores. “De-
sequilíbrio financeiro, 
amoroso, químico e as 
pessoas individualistas 
e materialistas não estão 
conseguindo conviver 
com essa fase tão exigen-
te que estamos vivendo. 
“Durante esse período es-
tamos atendendo através 
do Messenger do Vale 
a Pena Viver e fazendo 
todo o possível para que 
a pessoas seja atendida 
em suas necessidades, 
não abandonando antes 
de encontrar o caminho 
que lhe de condições de 
continuar sua vida que é 
tão preciosa”, disse. “É 
importante frisar que não 
podemos deixar que os 
problemas da família fi-
quem por conta da saúde 
pública, e sim dentro do 
lar no esforço de procurar 
soluções para os proble-
mas íntimos de cada um. 
Só então após um diálogo 

franco e acolhedor se 
deve procurar um profis-
sional”, finaliza Cleyde.

E neste momento de 
pandemia que o mundo 
vive, a instituição Vale 
a Pena Viver manteve 
suas atividades através 
de lives na página do Fa-
cebook todas as terças e 
quintas-feiras, às 18h30.

Quer conversar com 
alguém? Basta ligar para 
o telefone 188, gratuito, 
da Ong CVV que fun-
ciona 24 horas. Também 
é possível mandar um 
e-mail ou falar pelo chat, 
que podem ser acessados 
pelo site www.cvv.org.
br.

E hoje (04), às 13h, 
confira a live do Jornal 
Mais Expressão com a 
Ong Vale a Pena Viver.

Acompanhe os canais 
de contato com o progra-
ma Vale a pena viver:

Facebook: www.fa-
cebook.com/valeapena-
viver.indaiatuba

E-mail: valeapenavi-
ver.indaiatuba@gmail.
com.

Doação e cadastro
de medula 
Diariamente ambos 

os procedimentos (doa-
ção de sangue e medula) 
também podem ser reali-
zados nos hemocentros 
da Unicamp e do Hos-
pital Dr. Mário Gatti, 
ambos localizados em 
Campinas. 

O atendimento nesses 
postos ocorre de segunda 

a sábado (inclusive aos 
feriados), das 7h30 às 
15h. Para doar sangue é 
preciso fazer o agenda-
mento, o que não é ne-
cessário para o cadastro 
de doador de medula.  
Na região de Campinas, 
os procedimentos tam-
bém estão disponíveis 
nas cidades de Sumaré 
e Piracicaba. (Por Jean 
Martins)
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O município alcançou a maior avaliação ficando em primeiro lugar entre as cidades com mais de 100 mil habitantes

IBGE aponta aumento do número de habitantes de Indaiatuba em comparação a 2019 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

ARRECADAÇÃO
Campanha busca arrecadar 
ração para animais de rua

Indaiatuba é destaque em gestão pública
Cidade superou 163 municípios em índice do Conselho Federal de Administração 

Indaiatuba foi destaque 
no ranking nacional em 
gestão pública e ficou na 

primeira posição num grupo 
com cidades que possuem 
mais de 100 mil habitantes 
e renda per capita acima de 
R$ 28.636. O município 
superou 163 concorrentes e 
alcançou a maior avaliação, 
com média de 8,11.

O estudo foi divulgado 
recentemente pela Gover-
nança Municipal do Conse-
lho Federal de Administra-
ção (IGM-CFA) e avaliou, 
na ocasião, três aspectos: 
finanças, gestão e desem-
penho. 

O Índice CFA de Gover-
nança Municipal faz uma 
subdivisão dos municípios 
brasileiros de acordo com a 
população e a renda per ca-

pita, formando oito grupos. 
Indaiatuba obteve a melhor 
classificação do grupo 8 
(cidades com mais de 100 

mil habitantes e renda per 
capita acima de R$ 28.636). 
O indicador considera diver-
sas áreas da administração 

pública, como saúde, educa-
ção, saneamento e meio am-
biente, segurança pública, 
gestão fiscal e transparência, 
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utilizando um extenso banco 
de dados de fontes como 
IBGE, PNUD, DATASUS, 
entre outras.

Com relação às finanças, 
que analisa a disponibilida-
de de recursos e gestão fiscal 
dos municípios, Indaiatuba 
obteve IGM 9,45. Neste 
caso são considerados, além 
da questão fiscal (autono-
mia, gastos com pessoal, 
capacidade de investir e 
liquidez) o investimento per 
capita (educação e saúde), 
equilíbrio previdenciário e 
custo do legislativo.

Indaiatuba recebeu o 
IGM 8,48 no quesito de-
sempenho, que busca ava-
liar os resultados de políticas 
públicas para a sociedade, 
o índice avalia os seguintes 
fatores: educação, saúde, 
saneamento e meio ambien-
te, vulnerabilidade social 
e segurança. O indicador 
‘Gestão’ avalia as práticas 
de administração adotadas 
pelos municípios, conside-
rando colaboradores, trans-
parência e planejamento.

O Esporte Clube XV de 
Novembro e os protetores 
da causa animal de Indaia-
tuba realizam, na próxima 
segunda-feira, dia 7, feriado 
da Independência do Brasil, 
a 2ª edição da Campanha 
ABC (Amor, Bondade e 
Caridade).

O movimento visa arre-
cadar, principalmente, ração 
para gatos e cachorros que 
atualmente convivem nas 
ruas. As doações podem 
ser entregues das 9h às 17h, 
no sistema drive thru, no 
estacionamento do estádio 
do XV, localizado na Rua 
Gastão Vidigal, nº 9, na Vila 
Vitória 2 (próximo ao antigo 
terminal rodoviário).

Além de ajudar os ani-

mais, a campanha tem por 
objetivo também auxiliar 
pessoas que vivem em si-
tuação de vulnerabilidade 
social. Assim, arrecadará ali-
mentos, produtos de limpeza 
e higiene, além de roupas e 
calçados. Remédios, para 
pessoas e animais, também 
serão bem-vindos.

A campanha receberá 
ainda eletroeletrônicos, ele-
trodomésticos e produtos 
que possam servir para um 
futuro bazar, que posterior-
mente será realizado com 
objetivo de custear serviços 
veterinários já realizados.

Ainda no local da ação, 
será vendida uma carte-
la para concorrer diversos 
prêmios. O bilhete custará 

R$ 10, sendo parte do valor 
arrecadado destinado à Vo-
lacc (Voluntários de Apoio 
no Combate ao Câncer) e 
ao Rotary, ambos de In-
daiatuba.

Na primeira edição da 
campanha, foram arreca-
dados 1,2 mil quilos de ali-
mentos e mais 1,5 mil kg de 
ração. “Indaiatuba é uma 
cidade maravilhosa. A pre-
feitura faz a sua parte, assim 
como as entidades, mas ain-
da existem pessoas passando 
por extrema necessidade. 
Por isso, peço a todos que 
ajudem tanto essas pessoas 
quanto seus animaizinhos”, 
salienta Silvio Albertin Ju-
nior, um dos organizadores 
da campanha. (Jean Martins)
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IBGE
Indaiatuba registra crescimento 
populacional de 1,82%

O IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística) publicou no dia 
27 de agosto, o estudo 
sobre a estimativa po-
pulacional brasileiro. De 
acordo com o instituto, 
Indaiatuba aponta um cres-
cimento populacional de 
1,82%, o que corresponde 
a 256.223 habitantes em 
comparação a 2019, quan-
do o município apresenta-
va 251.627 habitantes. O 
cálculo da estimativa de 
população divulgado pelo 
IBGE abrange os 5.570 
municípios brasileiros. A 
data de referência é 1º de 
julho de 2020.

A RMC (Região Me-
tropolitana de Campinas) 
também apresentou um 
crescimento populacio-
nal de 1,19%, atingindo 
3.304.388 habitantes, um 

aumento acima da média 
nacional, de 0.77%.

Em Campinas há o re-
gistro de 1.213.792 ha-
bitantes, o que indica um 
crescimento de 0,80% em 
relação ao ano passado. 
Com isso o munícipio ficou 
na 14ª posição das cidades 
mais populosas do País.

Ainda na RMC houve 
aumento da população em 
Engenheiro Coelho com 
21.249 habitantes, e em 
Holambra com 15.272. O 
menor foi em Santa Bárbara 
d´Oeste, que conta agora 
com 194.390 habitantes.

A cidade de São Paulo 
continua sendo a mais po-
pulosa, com 12,3 milhões de 
habitantes, seguido pelo Rio 
de Janeiro (6,75 milhões), 
Brasília (3,05 milhões) e 
Salvador (2,88 milhões). 

Já a população do Bra-

sil chegou a 211,9 milhões 
de habitantes, crescendo 
0,77% em relação a 2019.

Estudo
As populações dos mu-

nicípios foram estimadas 
por procedimento mate-
mático e é o resultado da 
distribuição das populações 
dos estados, projetadas por 
métodos demográficos, en-
tre seus diversos municí-
pios. O método baseia-se 
na projeção da população 
estadual e na tendência de 
crescimento dos municípios, 
delineada pelas populações 
municipais captadas nos 
dois últimos Censos De-
mográficos (2000 e 2010) 
e ajustadas. As estimativas 
municipais também incor-
poram alterações de limi-
tes territoriais municipais 
ocorridas após 2010.
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Barbara Siqueira e Sandro Wolf, proprietários da Wolf Soluções em Reformas

Wolf Reformas e Serviços: Gestão 
inteligente que faz a diferença
Equipe qualificada atende no segmento de manutenções e reformas industriais, residenciais e Comerciais

Quando se pensa 
em reforma e 
manutenção de 

imóveis, a Wolf Solu-
ções em Reformas é 
escolha acertada, já que 
possui equipe capacita-
da para atender às mais 
diversas necessidades 
do mercado, tanto resi-
dencial, comercial quan-
to industrial.

Os clientes da Wolf 
contam com uma em-
presa que possui 5 anos 
de experiência em várias 
modalidades de servi-
ços, que incluem tra-
balhos em alvenaria, 
elétrica, hidráulica, pin-
tura, limpeza pós obra, 
impermeabilização e 
manutenção predial.

“Possuímos know-
-how para atuar nas mais 
diversas necessidades 
em manutenções e re-
formas, pois temos uma 
equipe de profissionais 
qualificada e preparada 
para atender às deman-
das”, explica o proprie-
tário, Alex Sandro Do-
nha. “Temos a certeza 

de surpreender nossos 
clientes com o resulta-
do positivo do melhor 
serviço e atendimento 
que há em Indaiatuba e 
região” completa.

A Wolf Soluções em 
Reformas também pensa 
na segurança, que está 
aliada à praticidade, lim-
peza e qualidade, além 
da qualificação profis-
sional da equipe, a qual 
está apta a realizar servi-
ços de manutenções e re-
formas em geral. “Entre 
os serviços, executamos 
trabalhos de demolição, 
instalação de portas e 
janelas, acabamento, 
construção de muros e 
paredes, vedação, assen-
tamento, colocação de 
revestimentos e vários 
outros relacionados à 
reforma ou ampliação 
predial”, revela Alex.

O empresário acres-
centa que o trabalho da 
equipe Wolf tem base 
em estudos feitos por 
profissionais especiali-
zados, que avaliam as 
questões estruturais an-
tes de iniciar o projeto. 
“Nossos colaboradores 
atuam uniformizados 

e devidamente identi-
ficados, com horário 
marcado. A segurança é 
intensificada por nosso 
“código de entrada” para 
acesso ao imóvel do 
cliente”, destaca.

Experiência
No segmento  de 

obras corporativas e 
comerciais, a Wolf So-
luções em Reformas 
opera em obras novas e 
reformas de ambientes 
corporativos, abrangen-
do prédios comerciais, 
escritórios e suas áreas 
comuns.

“Já no segmento de 
manutenção predial, fa-
zemos limpeza e pintura 
de fachadas, além de 
pinturas em geral. Atu-
amos na recuperação 
da estrutura do imóvel, 
fazemos reparos em re-
vestimentos, troca de 
telhas, vedação e imper-
meabilização. Também 
trabalhamos com hidráu-
lica, elétrica”, cita Alex.

“Nos serviços de re-
forma residencial, temos 
uma vasta experiência 
em diversas situações 
que podem ocorrer no 

decorrer da obra, as-
sim prevendo e super-
visionando itens que 
não são possíveis os 
clientes preverem. Já 
acompanhamos diversas 
situações, assim como 
graus de dificuldade, di-
versidade de materiais, 
tipos patologias, prazos 
e expectativas. Fazemos 
a obra de acordo com o 
projeto do cliente, por 
exemplo em um apto 

cidade | A6

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressão@maisexpressao.com.br

pegamos a chave na 
entrega e entregamos 
para cliente pronto para 
morar caso necessite.  
Entendemos que cada 
serviço é único e que 
envolve, acima de tudo, 
o desejo e a ansiedade 
de concretizar o sonho 
das pessoas em habitar 
o imóvel”, conclui.

A empresa
A Wolf Soluções 

em Reformas está lo-
calizada na Rua Treze 
de Maio 703 – Centro 
– Indaiatuba-SP. Para 
conhecer melhor os ser-
viços e solicitar um or-
çamento, acesse: www.
wolfreformas.com.br; 
envie um e-mail para: 
contato@wolfrefor-
mas.com.br; ou ligue 
para: (19) 3328-1063/ 
99840-8204 / 99123-
1891.

Instituto GABRIEL completa 20 anos incentivando a doação de órgãos
O Instituto GABRIEL foi 

fundado em 29 de setembro 
de 2000, pelo casal Maria 
Inês e Valdir de Carvalho, 
e atualmente é considerado 
uma das mais importantes 
organizações que trabalha no 
incentivo à doação de órgãos 
e tecidos no Brasil, tendo im-
pactado diretamente, mais de 
um milhão de pessoas.

Entre as novidades, o 
Instituto GABRIEL criou um 
plano de marketing que irá 
mostrar a nova cara da orga-
nização, que cresceu muito 
com a entrada de um grupo 
gestor forte e extremamente 
capacitado. A campanha já 
teve início e será finalizada 
próximo ao seu aniversário 
com muitas novidades e to-
talmente repaginada.

Segundo Bruno Cesar 
Ferreira, atual Gerente de 
Projetos da organização, este 
aniversário irá marcar uma 
nova fase na história do Ins-
tituto GABRIEL. “Acompa-
nhem as redes sociais e façam 
parte dessa comemoração 
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junto conosco”, disse. “Come-
moremos juntos as novidades 
que inclui o lançamento de 
um novo projeto, o Embaixa-
dor da Chama”.

O Instituto GABRIEL 
está localizado na Rua dos 
Andradas, 969, Cidade Nova 
I. Para mais informações (19) 
3801-2047. Conheça mais so-
bre o Instituto GABRIEL em 
www.gabriel.org.br

História
No ano de 1998, na cida-

de de São Paulo o casal Ma-
ria Inês e Valdir de Carvalho 
tiveram uma filha chamada 
Gabrielle que nascia com 
anencefalia, malformação 
congênita considerada total-
mente incompatível com a 
vida. Com o iminente desfe-
cho, o casal tentou preparar 
uma possível doação de ór-
gãos, tão logo ela nascesse e 
falecesse. Como a legislação 
no Brasil exige que as doações 
só aconteçam após a abertu-
ra de um protocolo de morte 
encefálica, começou o im-

passe. A alegação da Central 
de Transplantes era de que a 
criança nasceria sem cérebro 
e, portanto, não haveria como 
constatar sua morte cerebral.

A partir daí o casal resol-
veu criar uma organização 
que trabalhasse para infor-
mar, sensibilizar e conscien-
tizar pessoas sobre a impor-
tância de se preservar a vida 
seja por meio da doação de 
órgãos ou pela prevenção em 
saúde.

Em dezembro de 2019, 
Valdir de Carvalho faleceu, 
mas seu legado iniciado jun-
to com Maria Inês não se foi 
com ele. O trabalho mais do 
que consolidado continua 
forte e atuante, tendo o re-
conhecimento de várias or-
ganizações, como a ABTO 
– Associação Brasileira de 
Transplantes de Órgãos e 
do Ministério da Saúde, que 
concedeu o selo “Organiza-
ção Parceira do Transplan-
te” pelos relevantes serviços 
prestados para o processo de 
doação e transplantes no país.
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Equipe do Canil apreende drogas em Itaici
Porções de entorpecentes foram localizadas pelo Cão Duke da Guarda Civil
DA REDAÇÃO
r m c @ m a i s e x p r e s s a o . c o m . b r

Na noite de sábado 
(29) a equipe do 
Canil da Guarda 

Civil em patrulhamento 
preventivo no Bairro Itai-
ci apreendeu 280 porções 
de drogas.

Segundo informa-
ções da Guarda Civil, 
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Os guardas realizaram o trabalho de faro com o cão Duke
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FLAGRANTE

DENÚNCIA

Equipe do GAP prende 
indivíduo por furto de 
cabos elétricos

Equipe Romi apreende drogas 
no Jardim Morada do Sol

A equipe do GAP 
095 (Grupo de Ações de 
Policiamento Especial) 
prendeu um homem na 
noite de quarta-feira (26). 
Os agentes realizavam o 
patrulhamento preventivo 
da área central quando 
observaram um indivíduo 
carregando uma mochila e 
dois sacos pretos.

A Guarda Civil de 
Indaiatuba apreendeu 
42 porções de drogas no 
Jardim Morada do Sol 
após receber uma denún-
cia anônima. A equipe 
do COI (Centro de Ope-
rações e Inteligência) 
recebeu uma ligação 
contando sobre um in-

O homem foi aborda-
do e um representante da 
companhia telefônica foi 
acionado. O técnico da 
empresa constatou que 
os cabos eram furtados e 
o homem foi conduzido 
até a Delegacia de Polícia, 
onde o delegado de plan-
tão determinou a prisão 
em flagrante do suspeito.

divíduo que realizava 
o tráfico de drogas na 
rua Professor Masaharu 
Tanigushi.

A equipe da Romi foi 
acionada e seguiu para o 
endereço informado.  O 
indivíduo com as carac-
terísticas relatadas pelo 
solicitante foi abordado, 

ao se deslocarem pela 
Rua Joaquim Pedroso de 
Alvarenga, notaram dois 
indivíduos em cima do 
muro de uma residência 
abandonada.

Ao ver a viatura, os 
indivíduos pularam do 
muro e saíram correndo. 
A equipe tentou realizar a 
abordagem dos homens, 
mas eles escaparam pela 

mata existente no bairro. 
Os guardas realizaram 
um trabalho de faro com 
o cão Duke e localizaram 
30 porções de maco-
nha, 204 microtubos com 
cocaína e 46 pedras de 
crack no local onde os 
indivíduos estavam. Toda 
a droga localizada foi 
apresentada e apreendida 
na Delegacia de Polícia.

EDUARDO TURATI / SCOMSOC – GCI

DIVULGAÇÃO / SCOMSOC – GCI

Homem foi flagrado com sacos cheios do material no Centro

Denúncia anônima levou os agentes até o local onde a droga estava escondida

APREENSÃO

mas nada de ilícito foi 
localizado. No local in-
formado, os agentes en-
contraram duas sacolas, 
com 19 porções de ma-
conha e 23 microtubos 
com cocaína. As drogas 
foram apresentadas e 
apreendidas na Delega-
cia de Polícia.

Motocicleta com placa Mercosul 
falsa é apreendia na Tancredo Neves

Uma motocicleta com 
placa Mercosul falsa foi 
apreendida na madrugada 
de sábado (29) pela equipe 
do Canil da Guarda Civil. 
De acordo com informa-
ções, os guardas realizavam 
o patrulhamento preventivo 
do Bairro Tancredo Neves, 
quando vários indivíduos 
ao notarem presença da 
equipe evadiram-se com 
suas motocicletas em várias 
direções.

A equipe continuou o 
patrulhamento pela Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé e no cruzamento 
com a Rua 24 de Maio, viu 
um dos indivíduos com sua 
moto, que desobedeceu a or-
dem de parada dos agentes 

e evadiu-se da abordagem.
A equipe realizou um 

breve acompanhamento e 
próximo ao do Clube XVl 
de Janeiro realizou a abor-
dagem de motocicleta. Eles 
constataram que a placa 
Mercosul da moto era falsa 
e ao consultar o chassi do 
veículo descobriram que 
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Motocicleta com placa Mercosul falsa é apreendida 

ele constava no sistema 
com “baixa permanente” 
não podendo ser utilizada 
em vias públicas.

Tudo foi conduzido para 
a Delegacia de Polícia, onde 
a motocicleta foi apreendi-
da. O condutor do veículo, 
menor de idade, foi liberado 
para um responsável legal.
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Futebol amador e futsal em Indaiatuba 
não têm previsão para retorno
Entidades responsáveis pelos campeonatos garantem que as competições não voltam em setembro

Quando a bola 
irá rolar pe-
los campos e 

quadras de Indaiatu-
ba? Essa é uma dúvida 
que, pelo menos agora, 
segue sem qualquer 
resposta. O certo é que 
nenhuma competição 
de ambas as modali-
dades serão realizadas 
neste mês de setembro. 

A decisão foi tomada 
na noite de segunda-feira 
(31), durante reunião 
entre a Associação In-
daiatubana de Futebol 
Amador (Aifa) e a Liga 
Regional Desportiva In-
daiatuba (Lidi). A prin-

cípio, a reunião serviria 
para discutir a liberação 
dos campos de futebol 
para treinos e amistosos. 

Participaram ainda 
da reunião os respon-

JEAN MARTINS
esportes@maisexpressao.com.br

sáveis pela manuten-
ção dos campos e qua-
dras da cidade, além 
do secretário municipal 
de Esportes, Marcos 
Antônio de Moraes, o 

Marquinhos. 
“A Lidi  somen-

te fará competições 
quando houver libe-
ração para utilização 
de campos de futebol 
com a presença do tor-
cedor, eis que, como 
os campos possuem 
alambrados, não tere-
mos como cumprir a 
determinação de cam-
peonatos sem torcida”, 
salientou o presidente 
da Lidi, Rogério Pon-
tara, em entrevista ao 
Mais Expressão. 

Pontara alerta ainda 
que nem mesmo os 
amistosos estão libera-
dos no município e que, 
por enquanto, aguar-
dam liberação por parte 

do Governo do Estado. 
 “Os responsáveis 

pelos campos vão se 
reunir no final de se-
tembro visando à pos-
sibilidade de liberação 
em outubro”, planeja o 
presidente da Lidi. 

A decisão tomada 
pelas entidades e de-
mais autoridades es-
portivas desagradou 
jogadores e diretores 
de alguns clubes. 

“Estamos em sinto-
nia com os times filia-
dos à Lidi e que dispu-
tam as séries principais 
do futebol amador. As 
principais rejeições 
são de dirigentes de 
times do Varzeano e de 
alguns atletas que não 

falam por suas equi-
pes”, esclarece Pontara.  

Aifa mantém apoio 
a decisão da Lidi

A decisão de não re-
tornar também é compar-
tilhada pela Aifa, respon-
sável pela organização 
do futsal em Indaiatuba. 
Segundo o presidente 
da entidade, Nelson Ca-
legari, já está definido 
que a Associação não 
promoverá nenhum cam-
peonato este ano. 

Em novembro, a di-
retoria entidade deverá 
se reunir com os diri-
gentes dos clubes para 
definir o calendário 
de competições para o 
próximo ano.  

Em reunião, autoridades esportivas informam 
que as competições não retornam este mês
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UniFAJ lança cursos técnicos de 
Agronegócio e Enfermagem
Cursos, que ocorrem em três turnos, podem ser realizados por alunos do Ensino Médio 

A partir deste se-
gundo semestre 
de 2020, a Uni-

FAJ - Centro Universitá-
rio de Jaguariúna passa 
a ofertar cursos técnicos 
em sua unidade. Os dois 
primeiros são: Técnico em 
Agronegócio e Técnico em 
Enfermagem, com aulas 
previstas para início em 
setembro. As inscrições 
já estão abertas e as duas 
formações técnicas podem 
ser feitas por quem está cur-
sando a partir do segundo 
ano do ensino médio ou já 
o tenha concluído.

As aulas são presen-
ciais, mas em decorrência 
à pandemia seguindo as 
recomendações da Orga-
nização Mundial da Saúde 

e órgãos estaduais e muni-
cipais de saúde, os alunos 
iniciarão o curso no forma-
to online, com aulas ao vivo 
ministradas pelos docentes, 
que são mestres, doutores e 
especialistas nos assuntos 
das respectivas disciplinas. 

A metodologia de ensi-
no aplicada será no mesmo 
formato das aulas dos cur-
sos de graduação do Centro 
Universitário que possui 
nota máxima no MEC 
e prioriza o aprendizado 
baseado nas habilidades 
e competências do aluno 
que se torna o protagonista 
do seu estudo. E ainda, os 
alunos do curso técnico em 
Enfermagem terão as aulas 
ministradas pelo método 
PBL - Problem Based Le-
arning, que é aplicada em 
cursos de graduação da 

saúde, como Medicina. 
Ao concluir o curso 

técnico de Enfermagem, 
o profissional receberá o 
diploma como Técnico de 
enfermagem e poderá atuar 
na promoção, prevenção, 
recuperação e reabilitação 
dos processos saúde-do-
ença. Já o formado em 
Agronegócio, passará por 
três módulos no decorrer 
do curso e sairá com certi-
ficações variadas além do 
diploma de técnico, como 
auxiliar de agropecuária, 
auxiliar de administração e 
agente administrativo. 

Com mensalidades a 
partir de R$ 265,428*, os 
interessados já podem aces-
sar o site da UniFAJ (www.
faj.br) e realizar a inscrição. 
Para matrícula, não é neces-
sário realizar qualquer tipo 

A metodologia de ensino aplicada será no mesmo formato das aulas dos cursos de graduação

POR GRUPO UNIEDUK

de prova, apenas preencher 
os requisitos obrigatórios e 
apresentar os documentos 
necessários. 

ENEM
O Centro Universitário 

de Jaguariúna também 
oferta aos estudantes que 

prestarão o ENEM - Exa-
me Nacional do Ensino 
Médio em 2021, um curso 
preparatório gratuito e on-
line, disponível para todo 
o território nacional. 

Formado por módulos 
e com duração de seis me-
ses, o candidato receberá, 

pela plataforma Canvas, 
conteúdos para estudo ba-
seado nas cinco áreas de 
conhecimento abordadas 
no exame. Para inscrever-
-se é necessário acessar 
o site da UniFAJ - http://
seufuturonapratica.com.br/
proe-enem/. 

xxx
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ADICIONAL
Professores do Estado receberão 
adicional após retomada das aulas

Os professores da rede 
estadual que participarem 
das atividades presenciais 
nas escolas, a partir do dia 
8 de setembro, receberão 
um valor adicional sobre o 
salário.  O benefício inte-
gra a resolução que define 
regras e protocolos para a 
retomada das escolas do 
estado de São Paulo, tanto 
das redes públicas como 
das privadas, e foi publica-
do no Diário Oficial desta 
terça-feira (1º).  

O retorno no dia 8 de 
setembro não é obrigatório 
e deve ocorrer ou não me-
diante escuta da comuni-
dade escolar. As atividades 
presenciais poderão ocorrer 

somente em unidades esco-
lares localizadas em áreas 
classificadas, no período 
anterior de 28 dias conse-
cutivos, na fase amarela do 
Plano São Paulo.  

As escolas estaduais 
que retornarem poderão 
receber, no máximo, 20% 
dos alunos por dia, in-
dependente da etapa do 
ensino. Todas as unidades 
também ficam autorizadas 
a funcionar em horário 
reduzido.  

 
Atividades permitidas 
Dentre as atividades 

possíveis estão: ativida-
des de reforço e recupe-
ração da aprendizagem; 

acolhimento emocional; 
orientação de estudos e 
tutoria pedagógica; plan-
tão de dúvidas; avaliação 
diagnóstica e formativa; 
atividades esportivas e 
culturais. Prevê-se, ainda, 
a possibilidade da utiliza-
ção da infraestrutura de 
tecnologia da informação 
da escola para estudo 
e acompanhamento das 
atividades escolares não 
presenciais para os alunos 
que não conseguem o 
fazer de suas casas. 

Os estudantes que 
compõem o grupo de ris-
cos devem permanecer 
em casa fazendo as ativi-
dades remotas. 

As atividades presenciais poderão ocorrer apenas em escolas das áreas na fase amarela

FREEPIK



REAJUSTE
Salário mínimo ficará menor que 
o previsto e chega em R$ 1.067
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Cédula de R$ 200 entra em circulação
Foram produzidos 450 milhões de unidades da nova cédula da segunda família do Real

DIVULGAÇÃO/BANCO CENTRAL

MARCELO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

A nota de R$ 200 é a sétima da família do Real e homenageia o lobo-guará

O projeto também reduziu as estimativas de crescimento econômico para o próximo ano

O Banco Central 
(BC) lançou a cé-
dula de R$ 200 

na tarde desta quarta-
-feira (02) em cerimônia 
transmitida pelo canal do 
BC no YouTube. A nova 
cédula da segunda família 
do Real homenageia o 
lobo-guará e já está em 
circulação no País.

De acordo com o BC 
foram produzidos 450 
milhões de unidades e 
o formato é igual ao da 
cédula de 20 reais da 2ª 
família (14,2cm x 6,5cm). 
O projeto foi desenvolvi-
do pelo Banco Central em 
conjunto com a Casa da 
Moeda do Brasil.

A diretora de Admi-
nistração do Banco Cen-
tral, Carolina de Assis 
Barros, explicou na ce-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

rimônia porque o lança-
mento de uma nota de R$ 
200. “Desde o início da 
pandemia do Covid-19, é 
possível observar um au-
mento do uso de dinheiro 
em espécie. Pessoas e 
empresas fizeram saques 
para constituir reserva”, 
disse. “No final de março, 
a quantidade de dinhei-
ro em circulação era de 
aproximadamente R$ 260 
bilhões. A partir daquele 
momento, esse montante 
começou a subir rapida-
mente e em 17 de agosto 
alcançou R$ 350 bilhões”, 
completa.

O lançamento também 
é uma preventiva para um 
possível novo aumento da 
demanda de numerário 
pela população. “Na data 
de hoje (02), um novo 
integrante se junta a essa 
já tradicional família. 
O lançamento da nova 

cédula é uma resposta do 
Banco Central a mudan-
ças provocadas pela atual 
pandemia de Covid19”, 
disse o Presidente do 
Banco Central, Roberto 
Campos Neto. “A nova 
cédula passa a ter valor 
legal a partir de hoje (02), 
e vai entrar em circulação 
à medida em que houver 
demanda”, afirma.

Segurança
Na cédula de R$ 200 

se manteve os elementos 
de segurança já existentes 
nas cédulas da segunda 
família do real, que são 
conhecidos pela popu-
lação:

Número que muda de 
cor, muda do azul para 
o verde, com uma faixa 
brilhante parecendo rolar 
para cima e para baixo, 
ao se movimentar a nota;

Marca-d’Água,  que 

apresenta o valor da nota 
e a imagem do animal;

Número escondido, 
que aparece quando a nota 
é colocada na posição 
horizontal, na altura dos 
olhos; 

Alto-Relevo, em di-
versas áreas na frente e 
no verso da nota.

Lobo-guará
Escolhido para estam-

par a nota, em pesquisa 
realizada em 2001, o lo-
bo-guará está na categoria 
vulnerável em relação à 
elevada ameaça de extin-
ção. Na pesquisa os dois 
animais mais votados, 
tartaruga marinha e mico-
-leão-dourado, foram uti-
lizados, respectivamente, 
nas cédulas de 2 reais e de 
20 reais, e o terceiro mais 
votado foi o lobo-guará 

O projeto do Orça-
mento de 2021, envia-
do hoje nesta segunda-
-feira (31) ao Congres-
so, mostrou que o go-
verno reduziu o reajuste 
do salário mínimo para 
o próximo ano. 

O projeto da Lei de 
Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO) de 2021, 
enviado em abril, fixava 
o salário mínimo em R$ 
1.075, porém devido 
à queda da inflação o 
valor não chegou ao pre-
visto. O valor, no entan-
to, pode ser revisto na 

que está estampado na 
nova cédula.

Com isso, a nota de 
R$ 200 se junta a segunda 
família do Real. O Real 
completou, em julho deste 
ano, 26 anos, e é hoje o se-
gundo padrão monetário 
mais longevo da história 
do Brasil, atrás apenas dos 
mil-réis, que foi usado no 
Brasil desde meados do 
período colonial até 1942. 

proposta de Orçamento 
da União dependendo da 
evolução dos parâme-
tros econômicos.

Segundo o Minis-
tério da Economia, a 
queda da inflação de-
corrente da retração da 
atividade econômica 
impactou o reajuste 
do mínimo. Em abril, 
a pasta estimava que 
o Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor 
(INPC) encerraria 2020 
em 3,19%. No projeto 
do Orçamento, a esti-
mativa foi revisada para 

2,09%.
A regra de reajuste 

do salário mínimo que 
estabelecia a correção 
do INPC do ano ante-
rior mais a variação do 
Produto Interno Bruto 
(PIB, soma dos bens e 
serviços produzidos) de 
dois anos antes perdeu 
a validade em 2019. O 
salário mínimo agora é 
corrigido apenas pelo 
INPC, considerando 
o princípio da Consti-
tuição de preservação 
do poder de compra do 
mínimo.
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Programa Mais Saúde com Dr. Eduardo 
Santos recebe a ultramaratonista Isa Costa

O p r o g r a m a 
Mais  Saúde 
desta quarta-

-feira (3) recebeu a 
ultramaratonista, Isa 
Costa. Em entrevista 
ao dr. Eduardo San-
tos, ela falou sobre o 
esporte, que ainda é 
novidade para muitos.

“A ultramaratona 
é qualquer prova aci-
ma da maratona, que 
compreende percorrer 
42,195 quilômetros. 
As provas de ultrama-
ratona no BR, são pro-
vas de 70, 100, 135, 
235 quilômetros”, ex-
plicou Isa.

Ela iniciou no es-
porte após um período 
de recuperação de uma 
cirurgia, por conta de 
um acidente. “Sofri 
um acidente e fiz ci-
rurgia na cervical, e 
fiquei parada por cerca 
de um ano e dois me-
ses. Quando retornei, 
não tinha o mesmo de-
sempenho. Um amigo 
me convidou para uma 
prova de 74 km, e aca-
bei aceitando. Não fiz 
a distância sozinha, fui 
revezando com ele”, 
lembrou. 

Isa participou da 
m e i a  m a r a t o n a  d e 
Buenos Aires .  “Eu 
havia feito duas ve-
zes a meia maratona 
do Rio de Janeiro, e 
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a meia maratona de 
Porto Alegre, mas 21 
quilômetros era o má-
ximo que eu corria 
olhando esse público 
de atletas.”

Isa comentou que 
os atletas ultramara-
tonistas ainda são ho-
mens, em sua maioria. 
“Ainda temos menos 
mulheres do que ho-
mens correndo. In-
clusive, quero falar 
aqui de uma menina, 
a Giovana Martins que 
no último sábado par-
ticipou de uma prova 

virtual, no Brasil todo 
simultaneamente”, ci-
tou a atleta.

Em relação ao re-
torno à prática da ul-
tramaratona, princi-
palmente depois do 
acidente, Isa revela 
que, no início, pensou 
que não conseguiria. 
“Uma das coisas que 
mais me motiva ainda 
hoje é saber que eu 
tive a oportunidade 
de voltar a fazer o que 
eu gosto e voltar fazer 
bem. Porque quando 
eu sofri o acidente tive 

Isa iniciou no esporte após um período de recuperação de uma cirurgia, por conta de um acidente
ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

vários diagnósticos, e 
eles me disseram que 
eu tinha um déficit 
motor. Eu tinha difi-
culdade no caminhar, 
o que me causava uma 
tristeza muito grande 
também”, relembrou. 
“Agora quero me su-
perar, porque em ja-
neiro eu quero estar 
numa prova no Rio de 
Janeiro”, completou.

A ultramaratonista 
destacou ainda o bem-
-estar que o esporte 
proporciona às pesso-
as. “Faço um convite 

para que as pessoas 
saiam de casa, ainda 
que seja para andar 
500 metros.  Vejam 
o Parque do Mirim, 
que acabou de reabrir. 
Ali a gente pode fazer 
caminhada, pedalar, 
correr, assim como no 
espaço do Parque Eco-
lógico. Então, acho 
que é mais um convite 
mesmo. Saia de casa, 
não importa a distân-
cia”, reforçou Isa.

“Quero agradecer 
imensamente ao jor-
nal Mais Expressão, 

que sempre abre as 
portas para as pesso-
as da cidade, para os 
atletas amadores, que 
é o meu caso. Quero 
dizer ainda que a gente 
precisa estar conscien-
te neste momento, que 
está difícil para todo 
mundo, e ninguém está 
diferente aqui um do 
outro. É importante 
não deixar de ser exer-
citar, porque é preciso 
se manter saudável, 
com a cabeça em dia, 
e o esporte faz isso”, 
finalizou.  

Ultramaratonista participou da meia maratona de Buenos Aires, Rio de Janeiro e Porto Alegre



Gavena presente nos melhores momentos
Diferenciada e de alta qualidade, a cachaça ganhou o paladar dos apaixonados pela bebida

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

A Gavena é uma 
marca espe-
cializada em 

cachaça e é fruto de 
um sonho do empre-
endedor Edson Pin-
to de empreender no 
mercado da cachaça. 
Lançada em outubro 
de 2016, no Bar Santos 
Dumont, em Indaiatu-
ba, a marca foi conso-
lidada e se tornou su-
cesso entre os amantes 
da cachaça.

Logo após ser lan-
çada, a Cachaça Gave-
na atingiu o sucesso e 
a bebida foi para o 
Clube Cachaça-
ria Nacional, o 
maior clube de 
apaixonados por 
cachaça artesa-
nal do Brasil. 

Produzida de for-
ma diferenciada, a Ca-
chaça Gavena possui 
qualidade indiscutível, 
pois sua produção con-
ta com cuidados desde 
o plantio, até a colhei-
ta da cana-de-açúcar. 
Sua fermentação uti-
liza microorganismo 
natural sem produtos 
químicos e a desti-
lação é realizada em 
alambiques de cobre 
e armazenada e enve-
lhecida em madeiras 
especiais o que pro-
porc iona  um sabor 
exclusivo.

Antes de i r  para 
a garrafa a Cachaça 
Gavena passa por dois 

anos descansando 
na madeira nobre 
utilizada para 

envelhe-
cer  os  me-

lhores dest i -
lados do mundo. 

Já de saída a primeira 
nota é o toque 

acentuado de mel 
silvestre, e em seguida 
o que toma conta são 
notas de frutas secas.

A Cachaça Gavena 
traz a sensação avelu-
dada de cachaça bem 
produzida e bem enve-
lhecida e no retrogosto 
o persistente sabor da 
cana-de–açúcar fresca 
completa o espetáculo 
sensorial. 

Cachaças
A Cachaça Prata 

possui sabor marcante, 
acidez equilibrada e 
permite que o aprecia-

Variedades de ca-
na-de-açúcar selecio-
nadas;

Não utiliza quei-
ma no canavial para o 
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Produzida de forma diferenciada, a Cachaça Gavena possui qualidade indiscutível

corte;
Fermentação natural;
Destilação em alam-

bique de cobre; 
Sem cabeça nem cal-

da, puro coração;
Envelhecimento em 

barril de madeira es-
peciais por um tempo 
mínimo de 1 ano.

Principais critérios da produção:

dor sinta o sabor pri-
mário da cana de açú-
car. Ela é armazenada 
por nove meses em 
tonéis de amendoim 
do campo, e surpreen-
de o paladar e ativa a 
imaginação, pois é um 
produto de diferencia-
do e de qualidade.

Já a Cachaça Ouro 
é envelhecida por dois 
anos em barris de Car-
valho Europeu.

Para saber mais so-
bre a Cachaça Gave-
na (19) 97118-2023. 
Acesse as redes so-
ciais facebook/gave-
nacachacas e insta-
gram@gavenaçacha-
cas.

DIVULGAÇÃO/CACHAÇA GAVENA

Marca foi consolidada e se tornou sucesso entre os amantes da cachaça
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A linda gatinha Chorona de apenas 20 aninhos do 
proprietário Nivaldo, em consulta na Clínica Bicho Amigo 
Rua: Quinze de Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715 

Dra. Larissa com o lindo paciente Theodor em consulta na 
Clínica  Bicos & Focinhos . A Clínica atende animais de pequeno 
e grande porte, animais silvestres, aves e animais exóticos. 
Ligue 3835-7750 para consultas,vacinas,cirurgias,laser 
terapia,odontologia,exames e banho e tosaClínica Bicho Amigo

A Nova Loja - Mega Promoção de vestidos de Noiva

Agora a Adelaide Decorações está atendendo só com hora 
marcada. Ligue: (19) 3894-4638 / (19) 99763-2829 agende 
seu horário e confira de perto as últimas novidades em 
cortinas, persianas, papel de parede, colchas sob medida, 
almofadas, tapetes e carpetes. Você vai adorar!

O querido cliente e amigo Rodrigo Gibim, recebendo do 
Jornal Mais Expressão, um delicioso Bolo da Madre, pelo seu 
aniversário no último dia 31. Esse semanário deseja muitas 
felicidades sempre!

Bicos & Focinhos

Rua: Ademar de Barros, 1011 - Centro, Indaiatuba - SP - Tel: (19) 3875-1760

Dona Nair, da Placas de Túmulos, recebendo o delicioso 
Bolo da Madre do Jornal Mais Expressão, pela passagem 
do seu aniversário no último dia 02. Parabéns, felicidades 
sempre!

Adelaide Decorações

Vá conhecer na Duas Rodas a maravilhosa E-bike Lite 
Tour E-500. Criada para dar mais energia para o seu 
pedal! Equipada com: Câmbio traseiro Shimano Acera de 
8 velocidades, motor com 250Wats, 36 volts e 40Nm de 
potência, ciclo-computador com 6 funções e 5 níveis de 
torque. Confira na Av. Presidente Kennedy, 624 – Fone: 
(19) 99731-0269

Aquela senhora Coleção Primavera /Verão, com looks 
incríveis nos tamanhos Plus Size, você encontra na By 
Faby Modas. Vale a pena dar um pulinho na loja. Av. Ário 
Barnabé, 1389 – Fone: (19) 3394-2109.

By Faby Modas

Duas Rodas



Maristela Terezan e Aleandro Terezan da Revesto pisos e revestimentos

O Troféu Frutos 
de Indaiá com-
pleta 15 anos 

em 2020 e muitas em-
presas e empresários já 
receberam o troféu que 
simboliza o reconhe-
cimento dos serviços 
prestados e que foram 
indicados como o me-
lhor em seu segmento 
pela população indaia-
tubana.

Tradicional na cida-
de, o Troféu Frutos de 
Indaiá ganhou a con-
fiança dos empresários 
locais devido a sua cre-
dibilidade na pesquisa 
de satisfação realizada 

Troféu Frutos de Indaiá reconhece as 
melhores empresas de Indaiatuba
Prêmio ganhou a confiança dos empresários devido a sua credibilidade na pesquisa

DIVULGAÇÃO

com os moradores da 
cidade. A pesquisa para 
conhecer os premia-
dos de 2020 ocorreu 
nos meses de outubro 
e novembro de 2019 e 
foram ouvidas três mil 
pessoas. Logo após a 
apuração é feita e as 
empresas e empresários 
que se destacaram são 
contatadas pela equipe 
do Troféu Frutos de 
Indaiá.

Campanha Publi-
citária

O Troféu Frutos de 
Indaiá visa não somente 
reconhecer as empresas 
e empresários que se 
destacaram em seu ramo 
de atividade, mas tam-

bém gerar um retorno 
financeiro e dar visibi-
lidade aos premiados 
através da campanha 
publicitária realizada 
pelo Grupo Mais Ex-
pressão.

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida a 
cota publicitária que 
desde março as empre-
sas e empresários que 
receberão o Troféu Fru-
tos de Indaiá, e que fo-
ram escolhidos através 
de voto popular, tem sua 
marca veiculada em to-
das as mídias do grupo 
como jornal impresso, 
revista, redes sociais e 
programas da WebTv.

“Dar um retorno fi-
nanceiro, credibilidade 

e visibilidade às empre-
sas premiadas é o nosso 
principal objetivo, por 
isso iniciamos a cam-
panha publicitária no 
início do ano e segue até 
dezembro”, disse o dire-
tor do Grupo Mais Ex-
pressão, Alan Di Santi. 
“As empresas e profis-
sionais que participam 
do Troféu Frutos de 
Indaiá têm um grande 
sentimento de orgulho, 
pois foram escolhidas 
por seus clientes e pela 
população, como as me-
lhores em seu segmen-
to”, ressalta.

As cotas para a par-
ticipação na entrega 
do Troféu Frutos de 
Indaiá 2020 estão sen-
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D E N I S E  K A T A H I R A
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Maira Canesin  e Welington Canesin da Indafire equipamentos de combate a incêndio

do oferecidas para as 
empresas e empresários 
eleitos. “Já entramos 
em contato com grande 
parte dos eleitos pela 
população. A campanha 
publicitária inclui além 
da veiculação do nome 
da empresa nas mídias 
do grupo, uma noite de 
premiação com direi-
to a jantar a francesa 
e um show especial”, 
informa.

Festa de premiação
A qualidade dos ser-

viços oferecidos no úl-
timo Troféu Frutos de 
Indaiá, que contou com 
show da dupla Fernando 
& Sorocaba, foi tão elo-
giada que ainda rende 
elogios dos que presti-

giaram a grande noite.
A 15ª edição, de 

acordo o diretor do Gru-
po, as cotas são limita-
das. “Queremos priori-
zar a qualidade de aten-
dimento aos premiados 
e seus convidados. Por 
isso, iremos limitar o 
número de pessoas”, 
explica. “A organização 
já começou e estamos 
focados em melhorar a 
cada ano o nosso even-
to, para sempre superar-
mos as expectativas dos 
premiados”, finaliza.

E nesta edição, não 
diferente dos outros, 
a noite de premiação 
traz um show especial 
com a dupla Maiara & 
Maraisa.



A16

Refeição Transportada: garantia 
de satisfação com qualidade 

Garantir ao co-
laborador uma 
alimentação de 

qualidade, produzida 
sob supervisão de nutri-
cionistas e profissionais 
altamente capacitados, 
mesmo que a empresa 
não tenha a infraestrutura 
de uma cozinha instala-
da para a produção das 
refeições, essa é a solu-
ção oferecida pela Ome-
ga Alimentação através 
do sistema de Refeição 
Transportada.

Com mais de 40 de 
experiência no mercado 
de alimentação corporati-
va, a Omega conta com o 
serviço, onde as refeições 
são produzidas em uma 
cozinha central, instala-
da na sede da empresa, 
transportada até o cliente 
dentro de todas as normas 
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sanitárias e servida como 
se tivesse acabado de sair 
das panelas.

A preparação é feita 
em um dos Núcleos Es-
pecializados da Cozinha 
Central, que trabalha 24h 
por dia para atender com 
excelência todos os deta-
lhes de cada cliente, como 
dietas e eventos especiais. 
O rígido controle de seus 
procedimentos garante 
toda a segurança alimen-
tar do processo.

Para que a comida 
chegue ao local certo e na 
hora certa, toda a logísti-
ca da Omega, associada 
ao apoio recebido dos 
departamentos inerentes 
ao serviço, são decisivos. 
As refeições chegam aos 
seus destinos sem perder 
calor e mantendo todas as 
características originais, 

graças aos modernos re-
cipientes isotérmicos nos 
quais os alimentos são 
acondicionados para o 
transporte até a unidade 
atendida.

O sistema de alimen-
tação transportada é ideal 
para empresas que não 
possuem espaço para 
montagem de uma cozi-
nha própria. A facilidade 
de receber a alimentação 
transportada produzida 
por uma empresa especia-
lizada proporciona prati-
cidade, redução de custos 
e comodidade para todos 
dentro de uma corporação.

Fale agora mesmo 
com a Omega Alimenta-
ção e conheça o que exis-
te de melhor em soluções 
eficientes e de qualidade 
no mercado de alimenta-
ção e serviços.

A Omega Alimentação oferece a solução perfeita para quem não conta com estrutura de cozinha na empresa
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M COM LED E CASCATA.
GARAGEM PARA 04 AUTOS.  

ACEITA PERMUTA POR APAR-
TAMENTO NA BIAXADA SAN-
TISTA ( PREFERÊNCIA PRAIA 
GRANDE, SANTOS OU GUA-

RUJÁ ). R$ 800,000,00

CHÁCARA 

BAIRRO ALDROVANDIA – 
CH00336 CHACARA - TERRE-
NO 18.150M² AREA RURAL , 

CONTEM 05 CASAS.
CASA 01: CASA PRINCIPAL:  
03 DORMITÓRIOS, SENDO 

01 SUITE COM CLOSET, SALA, 
DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 
COZINHA, 02 WC, LAVAN-
DERIA. CASA 02: CASA DO 

CASEIRO: 03 DORMITÓRIOS, 
SALA  GRANDE, COZINHA, 

WC, LAVANDERIA, VARANDA, 
01 QUARTO EXTERNO COM 

BANHEIRO. CASA 03: 01 DOR-
MITÓRIO, COPA PEQUENA , 
WC, ESCRITÓRIO EXTERNO.
CASA 04: 01 SUITE, HALL DE 
ENTRADA , COZINHA, 03 VA-
GAS DE GARAGEM COBERTA. 
CASA 05: 03 DORMITÓRIOS, 
COZINHA, WC, LAVANDERIA, 

VARANDA, 03 DEPOSITOS, 
CHURRASQUEIRA, PISCINA, 

POMAR, LAGO, PASTO ,  
ÁGUA VEM DA NASCENTE.

UMA EXTENSA AREA VERDE.
R$ 2.541.000,00

TERRENOS 

VIDEIRAS. FRENTE P/ AV. 
20 MIL m² 

R$ 130,00 O m²

VIDEIRA. 20 MIL m² 
R$ 80,00 m²

SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS 

COBERTA.R$ 415.000,00 

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA 
ITÚ - CA03213 LINDA CASA, 
ÓTIMO ACABAMENTO. 03 
DORMOTÓRIOS, SENDO 01 
SUITE,SALA, WC, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO, AREA GOUR-
MET, GARAGEM PARA 02 CAR-
ROS E JARDIM NA FRENTE. R$ 

424.000,00

PARK REAL – CC00106
03 SUÍTES ( 01 SUÍTE  PAV. 

TERREO ), SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, AREA GOURMET. 

GARAGEM PARA 02 AUTOS. R$ 
500.000,00

JARDIM MOACIR 
ARRUDA – CA03215

03 DORMITÓRIOS  ( 01 SUÍTE 
) TODOS COM ARMÁRIOS E 

AR CONDICIONADO, SALA, 02 
AMBIENTES, LAVABO, AMPLA 
COZINHA PLANEJADA, CHUR-
RASQUEIRA, GARAGEM PARA 
04 VEÍCULOS. R$ 560.000,00

JARDIM REGINA – CA033057
IMÓVEL DIFERENCIADO PELO 

SEUS PLANEJADOS NOS 03 
DORMITÓRIOS, BANHEIROS, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 

SALA, AREA GOURMET, GERA-
DOR DE ENERGIA A GÁS, SISTE-
MA DE SEGURANÇA, PORTÃO 
ELETRÔNICO E 07 APARELHOS 
DE AR CONDICIONADOS,  IMÓ-

VEL SEMI MOBILIADO.
03 DORMOTÓRIOS ( 01 SUITE 

), COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 
SALA 02 AMBIENTES, BANHEI-
RO SOCIAL, AREA GOURMET 

COM LAVBO E PISCINA 7 x  2,30 

VENDA CASAS 

JARDIM CALIFORNIA – 
CA03131

02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, AREA DE SERVIÇO, 

EDÍCULA COM 01 QUARTO,WC, 
AREA DE SERVIÇO, GARAGEM 
PARA 01 AUTO, R$ 202.000,00

JARDIM VENEZA – CA03212
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, WC, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO, ÓTIMO 
ACABAMENTO, 02 VAGAS 

PARA CARRO.
R$ 276.000,00

VILA AVAÍ – CA03197
03 DORMITÓRIOS ( 01 SUÍTE 
) SALA, BANHEIRO, COZINHA, 
AREA DE SERVIÇO COBERTA, 
CHURRASQUEIRA, GARGEM 
COBERTA PARA 02 AUTOS ( 

PORTÃO ELETRONICO ).
R$ 350.000,00

VILA LOPES – CA03209
IMÓVEL NOVO, 03 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

COZINHAS, WC, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM COBERTA 

PARA 02 CARROS, ÓTIMO 
ACABAMENTO,
R$ 395.000,00

JARDIM PAU PRETO – CA03210
03 DORMITÒRIOS , SENDO 01 
SUITE, SALA, WC, COZINHA, 

AREA SE SERVIÇO, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM PARA 02 

CARROS COBERTA.
R$ 395.000,00

VILA GEORGINA – CA03211
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, WC, COZINHA, AREA DE 

SALÃO . JD CALIFORNIA  
SL00375 

SALÃO 60 m² E WC 
R$  900,00 + IPTU 

CASA COMERCIAL 
CENTRO SL00358 

04 SALAS, COZINHA, 
E BANHEIRO 

R$ 1800,00 +  IPTU 
TERRENO P/ ESTACIONAMEN-

TO, LAVA RAPIDO CENTRO 
TE00022 

700m², e COPA E BANHEIRO 
R$ 4000,00  

 
APARTAMENTO VENDAS 

   
JARDIM TROPICAL –  PORTAL 

DAS FLORES AP00962
LINDO APARTAMENTO, ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO, CONDOMÍNIO 
FECHADO. 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO O PRINCIPAL COM AR-

MÁRIOS PLANEJADOS E OUTRO 
COM ARMÁRIO E MESA DE 

ESCRITÓRIO, COZINHA PLANE-
JADA COM FOGÃO EMBUTIDO, 
PORTA DE VIDRO SEPARANDO 

COZINHA DA LAVANDERIA, 
WC COM BOX E GABINETE, 01 
VAGA DE GARAGEM. APARTA-

MENTO DE FRENTE.
R$ 285.000,00

CENTRO – AP00792
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, ENTRE 

AV.  KENNEDY E ITORORÓ.
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA, WC, 

LAVANDERIA, 
02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 340.000,00

LOCAÇÕES CASAS
 

JD MORADA DO SOL CA03222 
CASA DE FUNDO ( LUZ INDE-
PENDENTE)  DORM, BANHEI-
RO, COZINHA A,S. VAGA P/ 

MOTO  R$ 500,00  

VILA AVAÍ CA03218 02 
DORM, SALA, BANHEIRO, 

COZINHA, A.S  E GARAGEM 
P/01 AUTO R$ 950,00 ISENTO 

DE IPTU 

JD MORADA DO SOL  01 
DORM, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO E GARAGEM P/ 02 
AUTOS FUNDOS, 01 DORM, 

COZINHA E BANHEIRO 
R$ 1000,00

 
VILA FURLAN CA03219 PA-

DRE BENTO PACHECCO 
02 DORM, 02 SALAS, COZI-
NHA, A.S, 02 BANHEIROS,  

QUINTAL E GARAGEM
 COBERTA 

R$ 1380,00 ( ISENTO DE IPTU) 
 

JD. VALENÇA CA03217 
LINDA CASA, 03 DORM (1SUÍ-

TE), SALA 02 AMBI,  
COZINHA, A.S, GARAGEM 

COBERTA P/ 02 AUTOS POR-
TÃO ELET. 

R$ 1500,00 + IPTU
 

JD. OLINDA CA03028 
03 DORM ( 01 SUÍTE), COZI-
NHA PLAN, 03 BANHEIROS,  

A.S. ÁREA GOURMET
 GARAGEM  
R$ 2000,00 

LOCAÇÕES APARTAMENTO 

KITNET CENTRO AP00921 

01 DORM, COZINHA E BANHEI-
RO VAGA P/ MOTO 

R$ 680,00 INCLUSO ÁGUA E 
IPTU 

KITNET CENTRO  
01 DORM, COZINHA E BANHEI-

RO VAGA P/ MOTO 
R$ 700,00 MAIS IPTU

APARTAMENTO 
PARQUE INDAIA 

SOLAR DOS GIRASSOIS 
02 DORM, SALA, COZINHA, 
A.S, 01 VAGA R$ 700,00 + 

COND. + IPTU

APARTAMENTO  
COND. AZALEIA DE ITAICI   AP 
00967 03 DORM, SALA, CO-
ZINHA, A,S, BANHEIRO  E 01 
VAGA R$ 900,00 + COND. + 

IPTU

APARTAMENTO CENTRO 
AP00966 ROCCAPORENA 01 
DORM, SALA, COZINHA, BA-

NHEIRO 01 VAGA 
APARTAMENTO 

COM MÓVEIS PLAN 
1100,00 + COND + IPTU 

KITNET CENTRO ED VERONA  
MOBILIADA 

01 DORM, COZINHA, A.S., 
BANHEIRO, E UMA VAGA 

COBERTTA 1300,00 ( INCLUSO 
COND E IPTU) 

LOCAÇÕES SALAS, 
CASAS COMERCIAIS

 E SALÕES  
 

SALA. ED. AMBASSADOR CEN-
TRO SL 0112 SALA COM AR E 
WC. 35 M² R$ 400,00 + COND 

+ IPTU



B2 Imóveis

AP04842 - AU. 68m² -APARTAMENTO MOBILIADO COM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO 
EM CONDOMÍNIO FECHADO - PÁTIO ANDALUZ - 02 dormitórios planejados, sendo 
01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, terraço gourmet, cozinha planejada, área de 
serviço, 02 vagas (01 coberta e 01 descoberta. Área de lazer completa, condomínio 
com segurança e portaria 24hs. R$ 2.500,00 + COND. + IPTU

CA08041 - PARQUE BOA ESPERANÇA - AT 264,06 m², AC 159,49 m² - 03 Dormitórios 
(Sendo 01 Suíte), Sala de Estar, Sala de Jantar, WC Social, Cozinha com Armários, Área 
de Serviço, Edícula com 01 Dormitório e 01 Banheiro, Quintal e Garagem P/ 02 Autos 
Coberto. R$ 2.000,00 + IPTU.

CA08829 - RESIDENCIAL VIENA - CASA TÉRREA - AT 300m², AC 183,75m² - São 03 
suítes sendo uma maravilhosa com closet, lavabo, cozinha integrada com o espaço 
gourmet, lavanderia, despensa, sala com 2 ambientes pé direito de 4,5 m,  TODAS 
as Janelas automatizadas com controle remoto, piscina preparada para aquecimen-
to, boiler 400L com placas solares, banheiro auxiliar, torneiras com água quente e 
fria inclusive na lavanderia, jardim e paisagismo externo. Quatro vagas de garagem 
sendo duas cobertas. Construção executada com materiais de primeira linha e exce-
lente acabamento. R$ 890.000,00

AP04838 - AQUI SE VIVE - DUETTO DI MARIAH - AU 73M², 03 dormitórios (01 suíte), sala 
dois ambientes (estar e jantar), cozinha planejada, lavanderia, WC social, sacada e vaga 
para 02 autos coberto. PRÓXIMO DE SUPERMERCADO, HIPERMERCADO, FARMÁCIAS, 
CONVENIÊNCIAS. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO. R$ 370.000,00

CA08450 - CHARMOSO IMÓVEL EM CONDOMÍNIO FECHADO COM LOCALIZAÇÃO 
PRIVILEGIADA - VILA FORMOSA - AT 130,06 - AC 77 - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC 
social, sala 02 ambientes, cozinha, lavanderia, garagem para 02 autos. R$ 340.000,00.

CA06958 - JARDIM PAU PRETO - SOBRADO - Excelente imóvel com 03 dormitórios 
sendo 01 suíte com closet e com armários, WC social, sala de estar, lavabo, sala 
de jantar com ar condicionado, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 
autos.  R$ 3.500,00 + IPTU .

• ESTAMOS SELECIONANDO CORRETORES •
INTERESSADOS ENTRAR EM CONTATO PELO E-MAIL: mailto:z10imoveis@z10imoveis.com.br

2.000,00 + COND + IPTU

AP04612 - RESIDENCIAL LE CHATEAU FRONTENAC - AU. 
116m² - 3 suítes sendo uma com closet, WC social, sala com 
living, varanda gourmet, cozinha, lavanderia, 02 vagas co-
bertas. Residencial com duas torres de 19 andares, sendo 2 
apartamentos por andar com estilo neoclássico, preparação 
para ar condicionado, garagem coberta para 2 carros e área 
de lazer completa (piscina, playground, salão de festa e jogos, 
brinquedoteca, fitness, mini quadra poliesportiva, espaço grill 
e sauna). R$ 2.700,00 + COND. + IPTU

VENDA

CH01783 - QUINTAS DA TERRACOTA - OPORTUNIDADE - CHÁ-
CARA - SOBRADO - AT 1.200m², AC 313m², 04 Suítes (01 C/
Closet e Hidro e 01 no térreo), Conceito Aberto Cozinha, Sala 
de Estar e Jantar, Lavabo, Lavanderia e despensa. Excelente 
oportunidade para investidor. R$ 650.000,00.

CH01782 - AT.2.500 m² - AC.540m² - SUNTUOSA CHÁCARA 
EM CONDOMÍNIO FECHADO - CONDOMÍNIO VALE DAS LA-
RANJEIRAS - 04 dormitórios com planejados sendo 02 suítes 
com closet - 01 master, sala de estar, sala de jantar, living com 
bar, sala de TV, lavabo, cozinha planejada, despensa, lavande-
ria, varanda gourmet, 06 WC social, quintal, espaço gourmet 
com acabamento superior, piscina, churrasqueira, fogão à 
lenha, cozinha auxiliar, sala externa, jardim, deck de madeira 
coberto com quiosque de sapê, quarto de despejo com ba-
nheiro, garagem para 07 autos. R$ 2.200.000,00 

AP04836 - NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA 
- AÚ 70,39m² - Apartamento com 03 dormitórios (sendo 01 
suíte) WC social com gabinete, sala de jantar, sala de estar, 
varanda, cozinha planejada e área de serviço. 02 vagas de 
garagem coberta. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Piscina; 

Churrasqueira; Academia e Quadra Poliesportiva - Próximo 
a bancos, supermercado, farmácias, lojas, restaurantes, 
etc. Excelente localização. R$ 350.000,00

AP02510 - CONDOMÍNIO VERTENTES DE ITAICI - AU 85m² 
- LINDO APARTAMENTO COM 03 dormitórios sendo 01 
suíte com armários (02 dormitórios com armários), sala 02 
ambientes (estar e jantar), cozinha planejada , lavanderia , 
garagem para 02 autos cobertos. R$ 380.000,00.

CA08668 - VILA SUIÇA - CASA TÉRREA - AT 300m², AC 
165,60m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), WC Social, Lavan-
deria, Conceito Aberto: Cozinha, Sala de Estar e Jantar, Jardim 
de Inverno com uma escada que vai a um lindo Sótão, Quintal 
Gramado e Garagem Coberta P/ 02 Autos. R$ 680.000,00.

CA04533 - VILA ALPES SUIÇOS - SOBRADO - AT 347m² 
- AC 212m² - 03 suítes (01 com sacada), WC Social, Me-
zanino com Sacada, Sala 02 Ambientes, Lavabo, Cozinha 
Planejada, Piscina, Edícula com Quarto de Despejo, Ba-
nheiro Auxiliar e Churrasqueira, Garagem para 04 Autos. 
R$ 750.000,00

CA08828 - RESIDENCIAL VIENA - CASA TÉRREA - AT 
250m², AC 171m², 03 Dormitórios sendo uma maravilhosa 
suíte com closet, lavabo, banheiro social, cozinha integra-
da, lavanderia, sala com 2 ambientes pé direito de 4,5 m, 
escritório - Iluminação em led em TODOS os ambientes. 
TODAS as Janelas automatizadas, Área gourmet com tv e 
sistema bluetooth, churrasqueira, piscina preparada para 
aquecimento e com hidromassagem, boiler 500L para 
aquecimento de água, torneiras com água quente e fria, 
jardim interno e paisagismo externo. Quatro vagas de ga-
ragem sendo duas cobertas. Construção executada com 
materiais de primeira linha e excelente acabamento. R$ 
799.000,00

LOCAÇÃO

SL01010 - AU 46m²- SKY TOWERS - EXCELENTE GL00376 - 
Excelente Galpão Industrial No American Park Empresarial  
Indaiatuba-SP , Ótima Localização , Fácil Acesso a Rodovia 
SP-075 , com 625 m² de área de Terreno e 411 m² de área 
construída , em torno de 300 m² de área fabril , Galpão com 
refeitório ,escritório vestiários e Banheiros Masc. e fem. Por-
tão de entrada frontal e lateral para caminhões. R$ 5.500,00 
+ IPTU.

GL00419 - DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA - GALPÃO IN-
DUSTRIAL AT 3.000m² AC 2.180m² ÁREA FABRIL 2.000m² 
- Guarita COM wc. Estacionamento Interno e Externo para 
clientes. Bicicletário. Recepção com Lavabo/WC. GALPÃO: Bi-
fásico, Área Fabril 2.000m2, Pé direito 12 metros, Vestiários 
Masculino e Feminino, Enfermaria ou Sala de Almoxarifado, 
02 Entradas Laterais para caminhões e 01 para veículos de 
porte menor.  MEZANINO: Sala Administrativa180m² com 02 
WCs. ÁREA EXTERNA: Copa/cozinha. FUNDOS: Caixa d’água 
de 30 litros. Depósito com mezanino. Tanque de Roupa.  LO-
CAÇÃO R$ 30.000,00 + IPTU.

SL00942 - JARDIM AMÉRICA - SALA COMERCIAL - AU 49 m² 
- Sala; 01 Banheiro e 01 Vaga Descoberta. R$ 1.200,00 + IPTU

SL00856 - CENTRO - AU. 100 m² - salão em ótima localização 
com 2 banheiros e copa. R$ 3.200,00 + IPTU

AP04599 - RESERVA VISTA VERDE - AU 65m², 03 dormitó-
rios (sendo 01 suíte), WC social, sala 02 Ambientes (estar e 
jantar), cozinha planejada, lavanderia e garagem p/ 02 autos 
descoberta - R$ 1.600,00 + condomínio + IPTU.

AP04385 - IMAGINE - AU 88 m² - 03 Dormitórios (Sendo 
01 Suíte C/Armários), Social, Sala 02 Ambientes, Cozinha 
Planejada, Lavanderia Planejada e Garagem P/02 Autos. R$ 
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VENDA

CASAS

CA00328 JD NOVA VENEZA. 2 dorme+dep+2vagas .....................................R$ 265.000,00 
CA00262-JD. AVAÍ-3 dorms c/ suíte + dep 4 vagas .........................................R$ 600.000,00
CA00250-JD. VENEZA- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ..................................R$ 276.000,00
CA00292-ALPES SUÍÇO-3 dorms c/ suíte + dep+4 vagas ................................R$ 680.000,00
CA00313-SÃO LORENÇO-3 dorms c/ suíte+dep+2vagas ............................. R$ 420.000,00
CA00312-PAU PRETO- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ..................................R$ 395.000,00
CA00289- JARDIM MORADA DO SOL- 2 dorms + dep + 2 vags......................R$ 265.000,00
CA00303-ITAPETININGA- 2 dorms+dep+ 2 vagas. Aceita Permuto ................R$ 200.000,00 
CA00310-VILA GEORGINA-3 dorms + dep+ 2 vagas .......................................R$ 415.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas. .....................................R$ 477.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00319 CONDOMÍNIO MARIA JOSE- 3 suites c/ closet+dep+4vagas ........R$979.000,00
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ..................................R$ 549.000,00
CA00226-ALTOS DE ITAICI- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas ...........................R$ 740.000,00
CA00148-MARIA DULCE- 3 dorms c/ suíte + dep 2 vagas. .............................R$ 950.000,00
CA00282-TERRA NOBRE-3 suítes +dep + 2 vagas ........................................R$ 1.060.000,00
CA00285-AMISTALDEN-3 suítes + dep+ 2 vagas. ........................................R$ 1.700.000,00
CA00306-HELVÉTIA PARK- 3 suítes+dep+4 vagas (aceita permuta). ...........R$ 1.800.000,00
CA00281-TERRA MAGNA-3 dorms c/ suíte+dep+4 vagas. .............................R$ 960.000,00

APARTAMENTO

AP00105-EDIFÍCIO THAIS-03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ......................R$ 565.000,00
AP00077- SÃO VICENTE-01 dorms +dep 1 vaga. ............................................R$ 197.000,00
AP00067-VILLA DAS PRAÇAS-2 doms+dep 1 vaga ...........................................R$ 235.000,0
AP00091-NÚCLEO HABITACIONAL-2 dorms c/ suíte+ dep 2 vagas  ...............R$ 285.000,00
AP00095-RESERVA VISTA VERDE-3 dorms c/ suíte+dep 2 vagas. ..................R$ 290.000,00
AP00092-EDIFÍCIO VICTÓRIA-3 dorms c/ suíte+dep 1 vaga . .........................R$ 350.000,00
AP00099-SOLAR DOS GIRASSÓIS-2 dorms + dep 1 vaga. ..............................R$ 170.000,00
AP00104- PLAZA BELA VISTA-03 dorms + dep + 2 vagas. ..............................R$ 350.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas .................................R$ 385.000,00

CHÁCARAS

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina  ....................R$ 980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta. ............R$ 650.000,00 
CH00050-POLAREIS- 04 suítes +dep + 4 vagas e lazer ................................R$ 2.580.000,00
CH00023-SHANADÚ-03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer. .................................R$ 1.700.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas. ...........................R$ 750.000,00

TERRENOS

TE00217-RECANTO DAS FLORES 5.000M ...................................................... .R$ 750.000,00
TE00218-JD. COLONIAL 153M .......................................................................... R$ 180.00,00
TE00207-VILLA RUBENS 250M ....................................................................... R$ 220.000,00
TE00177-VILA AVAI- 360M. ............................................................................ R$ 324.000,00
TE00220-EUROPARK-1000M. ......................................................................... R$ 424.000,00
TE00190-ESPLANADA 1- 300M ..................................................................... .R$ 265.000,00
TE00203-JARDIM PIEMONTE-300M .............................................................. R$ 170.000,00
TE00223-NOVA VENEZA- 150M. .................................................................... R$ 150.000,00
TE00222-VENEZA-150M. ................................................................................ R$ 160.000,00
TE00226-VILLAGIO DO CONDE -SALTO 205,70M. ..........................................R$ 105.000,00
TE00228-JD. GUARUJÁ-SALTO 180M. ............................................................ R$ 180.000,00

SÍTIOS

ST00008-ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES  .................................................... R$ 350,00 mts
ST00012-VALE DO SOL-55.000 ....................................................................R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR- 40.000. .................................................................R$ 2.500.000,00

ÁREAS

AR00008-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-25.000M. .......................................R$ 10.000.000,00

SALA COMERCIAL E PONTO COMERCIAL

SL0010- OFFICE PREMIUM – 77M .................................................................. R$ 220.000,00
PT00000- CENTRO (FRANQUIA). ............................................................. R$ Sobre Consulta

LOCAÇÃO

CASA

CA00263-VILLA FURLAN-2 dorms + dep + 1 vaga. ................................ R$ 1.200,00 incluso
CA00248-VILA MARIA HELENA-3 dorms + dep+ 2 vagas .......................... R$ 2.800,00+iptu
CA00267-JD. PAU PRETO-4 dorms +dep+2 vagas...................................... R$ 1.800,00+iptu
CA00287-PAU PRETO- Comercial. ............................................................. R$ 6.000,00+iptu
CA00286-VILA SUÍÇA- 2 dorms c/ suíte master+dep+2vagas ................... R$ 4.000,00+iptu
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial)  .. R$ 4.400,00+iptu
CA00293-JD. MOACYR ARRUDA- 02 dorms+ dep+1 vaga .......................... R$1.350,00+iptu
CA00315-JARDIM REGINA- 3 dorms+dep+2vagas ............................................. R$ 2.650,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep 04 vagas. ........................ R$ 10.000,00+cond+iptu
CA00137-MAISON DU PARK-04 suítes+dep+4 vagas. ..................... R$ 8.500,00+cond+iptu

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros e 
garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD.GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla , 3 banheiros, 
varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA213 – VILA ALMEIDA – R$320 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte com closed, sala de estar, sala de jantar, 
cozinha planejada, lavanderia, banheiro, área de luz e garagem para 1 carro. CA109 – MONTE VERDE – 
R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, churrasqueira e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem coberta.
CA101 – JD. REMULO ZOPPI – R$230 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem coberta 
para 3 carros, toda em piso frio. Possui edícula com 1 dormitório, cozinha e banheiro.
CA251 – JD. MORUMBI – R$370 MIL – 2 dormitórios com suíte, sala, cozinha, dispensa, banheiro e lavan-
deria.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL – Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 banheiros, 
cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, garagem para 2 carros e edícula. 
Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$195 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 
varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$245 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, cozi-
nha americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churrasqueira e portão eletrônico.
CA208 – JD. NOVA VENEZA – R$250 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia, garagem 
para 2 carros, quintal e portão eletrônico.  
CA211 - PARQUE RESIDENCIAL - R$290 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, cozinha e garagem coberta 
para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro
CA212 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ – R$305 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, 
cozinha, dispensa e garagem coberta para 2 carros. Possui aquecedor solar, ar condicionado nos quartos e 
porão para ferramentas.

  CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA341- JD.PPRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suite, 2 banheiros, sala, 
cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros e área gourmet. 
Possui armário embutido debaixo da escada, Aceita permuta com chácara
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e área gourmet. 
Aceita Permuta com Chácara ou Sítio
CA334 - CENTRO – R$230 MIL - 3 dormitórios sendo 2 pequenos, sala, cozinha ampla planejada e garagem 
coberta para 1 carro.
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, lavanderia, 
banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar e jantar, 
cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem coberta para 2 carros
CA345 – CIDADE NOVA – R$600 MIL – 3 dorms (1st com armários), sala, coz com armários, wc, lavanderia, 
dispensa, quintal, garagem
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churrasqueira e gara-
gem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, lavanderia, 
churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar condicionado, sala 
de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem para 2 carros e edícula. Possui 
churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta 
com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apartamento até 200 mil
CA328 – NOVA VENEZA – R$361 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA338 – CONDOMÍNIO JD. PARK REAL – R$450 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de estar 
com pé direito alto, cozinha integrada, lavanderia, escritório e garagem para 3 carros sendo 2 cobertas. Possui 
área gourmet com churrasqueira e pia. Preparado para aquecedor solar e ar condicionado.
CA333 - CONDOMINIO PARK REAL - R$425 MIL 3 dormitórios sendo 1 suíte  banheiro, sala de estar com 
sanca, cozinha americana, lavanderia é garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira com pia.
CA332 – CONDOMÍNIO IMPÉRIO – VILA RICA – R$425 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha 
americana, banheiro, lavanderia e garagem para 2 carros sendo 1 coberta. Possui churrasqueira com pia. 
Aceita Permuta com terreno.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem. Aceita 
permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e 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 descoberta para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, lavabo, lavan-
deria, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem coberta para 2 carros e 
descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, churrasqueira, 
garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito duplo e sanca, 
cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros e churrasqueira.

CA306 – PARQUE DOS GURANTÃS – R$348 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, todos os dor-
mitórios com sacada, sala de jantar, sala de TV, 2 banheiros, 1 lavabo. Possui quintal com churrasqueira e pia, 
cobertura com vidros temperado, e garagem para 2 carros.
CA313 – CONDOMINIO MONTREAL – R$460 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 2 carros. Possui quintal e churrasqueira. Estuda-se 
Permuta e Propostas.
CA314 – CONDOMINIO BRÉSCIA – R$550 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, sala de TV, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, ar condicionado, aquecimento 
solar e coifa.  Área de lazer com piscina, churrasqueira, campo de futebol, sala de ginástica, salão de festas e 
playground.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha pla-
nejada, lavanderia, dispensa, garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal e churrasqueira com área gourmet.
CA318 – CONDOMINIO MONTREAL – R$520 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia, garagem para 1 carro, churrasqueira e edícula.                                                                                                      
CA322 – CONDOMINIO MONTREAL – R$630 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala 
de TV, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e quintal.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 banheiro, sala de 
TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros e edícula. Possui ar condicionado, 
aquecedor solar e churrasqueira.                                                           
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com box e armá-
rios, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, lavanderia, garagem para 
2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.
CA330 – CONDOMINIO VILA RICA – R$390 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 2 banheiros, sala de estar, sala 
de TV, cozinha, lavanderia, quintal e garagem para 2 carros. Obs: Casa com móveis planejados. Área de Lazer 
com playground, brinquedoteca, academia, churrasqueira, piscina e salão de festas.

 APARTAMENTOS

AP533, - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem para 1 carro.
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 165 MIL -  2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 vaga de garagem
AP526 - PARQUE INDAIÁ - R$170 MIL - 3 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro, sacada e 1 vaga 
de garagem.
AP527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, garagem 
para 1 carro.
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavanderia, 2 wc, todo 
mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 banheiros, sacada, piso frio, 2 
garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de jantar, cozinha 
planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 - JD.ALICE - R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 
1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, piso frio,1 vaga 
de garagem comunitária.
AP511 – NÚCLEO HABITACIONAL BRIGADEIRO FARIA LIMA – R$198 MIL – 2 dormitórios, sala de estar, 
sala de TV, cozinha, banheiro e lavanderia. Área de lazer com churrasqueira e campo de futebol. Possui portão 
eletrônico.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL -  Apartamento com 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 
cozinha planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. Edifício 
possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, lavanderia e 
garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, sala de jantar, 
varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasqueira e salão de jogos. Possui 
portão eletrônico e elevador. Aceita permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                             
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, sala 2 ambientes 
e garagem coberta para 1 carro. 
 AP519 – CENTRO – R$330 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros social, lavan-
deria, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador. 
AP532 - JD. MONTE  VERDE- R$185 MIL - 2 dormitórios, banheiro, sala, cozinha e 1 vaga de garagem.

 TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes a partir de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x
TE02 – JD. PIEMONTE – R$200 MIL – 302m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE18 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$110 MIL – 140m², aceita permuta com chácara.
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita permuta com casa 
na região do Bairro Mercedes.
TE46 – CONDOMINIO TERRA MAGNA – R$280 MIL – 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². Aceita 
permuta com terreno de menor valor.
TE49 – CONDOMINIO MILANO – Lotes a partir de 300 m², valor à vista R$190 MIL, ou parcelado com entrada 
de R$18.974,88 até 180 x de R$1.697,13.
TE50 – CONDOMINIO BRESCIA – Lote de 200 m² - R$200 MIL, Lote de 240 m² - R$210 MIL e Lote de 300 m² - R$215 MIL.
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – CONDOMINIO MANTOVA – Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de R$183 MIL até R$320 MIL.

 CHACARAS E SITIOS
 
CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL- 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha e garagem a vontade. 
Possui área gourmet com churrasqueira.
CH712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms, sala, coz, lavanderia, varanda, wc social, piscina 3,5 x 
7, fogão e forno a lenha, pomar, gramado
CH717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2 suítes com closet, sala de estar e jantar, varanda, 
coz planejada, lavanderia, wc de empregada, sacada, piscina, churrasqueira, fogão a lenha, forno, 
chalé com 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino com porta balcão, sacada.
CH756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada com coz, lavanderia, 
varanda, piscina, churrasqueira, forno de madeira, todo gramado, pomar.
SI913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$3.200.000,00 - 40.023 m²
SI914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 cômodos, 
galpão de 150 m², tanque de água, nascente com córrego, piscina 3x5m, plantação de uva. Ao lado 
estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 – COLINAS I – R$750 MIL – 2 dormitórios sendo os dois com armários e 1 suíte, sala de estar, 
sala de TV, cozinha americana planejada, copa, lavanderia, banheiro, varanda, dispensa e garagem 
coberta para 2 carros. Possui ar condicionado, churrasqueira com pia, piscina, campo de futebol pe-
queno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitorios, sala, cozinha, banheiro, varanda, pomar, cercado com 
alambrado, garagem coberta para 2 carros. 

IMÓVEIS COMERCIAIS

IC16 - PREDIO COMERCIAL CENTRO - R$1.700.000,00 - Parte inferior com 2 salões, 2 salas. Parte 
superior 7 salas. OBS: Quase todas salas alugadas.

 LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
PARQUE RES. INDAIÁ- R$950,00 - 3 dormitórios, sala,cozinha, banheiro e garagem.
VILA MARIA HELENA - R$1540,00 - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, garagem, edicula com 
banheiro e churrasqueira.
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha banheiro e lavanderia.
CIDADE NOVA – R$850,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro, sem garagem.
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. MORADA DO SOL – R$680,00 – dormitório, sala, cozinha, banheiro e garagem para 1 carro. 

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL – R$720,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. 
JD.MORADA DO SOL – R$650,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
CENTRO - R$1100,00 – 1 dormitório com armários embutido, sala, cozinha com armários embutido, 
lavanderia com armários embutido, banheiro e 1 vaga de garagem.
JD. TROPICAL – R$1000,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, sa-
cada e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, 
banheiro, lavanderia planejada e garagem.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
PQ. SÃO LOURENÇO – R$1100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 - Kitnet

SALÃO

VILA FURLAN - R$1.600,00 - área 60 m², 2 banheiros. 
JD. SÃO FRANCISCO - R$2.300,00 - área 30 m², 2 banheiros sociais, cozinha ampla e sala com 
18 m². 
CENTRO - R$6000,00 - Área 300 m2, pé direito 4 metros, 2 wc, escritório, 3 vagas para carro, torre na 
frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.
CENTRO – R$1400,00 – 30 m², 1 wc, sala menor com 15 m² porta de vidro e grade.
CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicionado, 
porta eletrônica e 1 vaga de garagem.

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem e 
elevador.

TERRENOS

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

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ........................ R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. ........................ R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00021-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador.  .......... R$ 1.500,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga. .. R$ 1.800,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas ..... R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas ........ R$ 3.000,00 cond+iptu
AP00085-EDÍFICIO MURICI- 03dorms + dep + 1 vaga. ...................... R$ 900,00 cond+iptu
AP00086-EDÍFICIO IBIRÁ-02 dorms+ dep+1vaga .............................. R$ 850,00 cond+iptu
AP00087-EDÍFICIO IBITIRÁ-02 dorms+dep+1 vagas.......................... R$ 850,00 cond+iptu
AP00093-EDIFICIO VICTÓRIA-03 dorms c/ suítes + dep+2 vagas.R.. $ 1.600.00 cond+iptu
AP00097-PLACE WIEW-3 dorms c/ suite + dep +2vagas ...............  R$ 2.450,00 cond+iptu
AP00098-PLACE WIEW-2 dorms c/ suite+dep+2vagas  .................. R$ 2.100,00 cond+iptu
AP00096-JARDIM TANCREDO NEVES-01 dorms + dep . ........................ R$ 700,00 incluso
AP00100-EDÍFICIO JATOBA-02 dorms c/ suíte+dep+2vagas ........ .R$ 4.000,00+cond+iptu
AP00101-THE PARK VIEW-03 dorms c/ suite+dep+2vagas ........... R$ 3.500,00+cond+iptu
AP00106-VILLAGIO DI AMORE- 2 dorms + dep+ 1 vaga. ............... R$ 1750,00+cond+iptu

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

TE00079-EUROPARK- 1000m .................................................................. R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m. ........................................ R$ 7.200,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M........................................................ R$ 2.200,00+iptu

PONTO COMERCIAL E CHÁCARAS

CH00051-COLINAS DE INDAIATUBA- Quarto, banheiro e piscina (festas). ......R$ 2.500,00 
PT00008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 04 vagas. .........................
............................................................................................................... R$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2 pavimento, cozinha, 4 wcs . ....................................... R$ 6.000,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS. ...................................................... R$ 4.500,00+ iptu
SL00023-CENTRO-50MTS. ....................................................................... R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS. ........................................................... R$ 1.400,00+iptu
SL00028-CENTRO- 450MTS ................................................................... R$ 11.000,00+iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS. ............................................................. R$ 900,00 incluso
SL00030-CENTRO 130MTS ....................................................................... R$ 4300,00+iptu
SL00032-JD MORADA DO SOL 45MTS. ................................................... R$ 1.000,00+iptu
SL00033-JD MORASA DO SOL 150MTS ................................................... R$ 3.000,00+iptu
SL00034-JD MORADA DO SOL 200MTS .................................................. R$ 4.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS .......................................................................R$    900,00+ iptu
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR .........................................R$    950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M ............................................. R$ 1.200,00+ cond+iptu

GALPÕES

GL00018-RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T1000m-A/C 680m ................... R$ 5.500,00+iptu
GL00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380m-A|C 585m- ................... R$ 6.000,00+iptu.
GL00031-RECREIO CAMPESTRE JOIA- A/T 1000m-A/C 896m. ...............R$ 7.000,00+Iptu.
GL00028-VITÓRIA MARTINI - A/T 1000m-A/C 795m ........................... R$ 10.000,00+iptu. 
GL00035-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-A/T 1000m-A/C840m. .................. R$6.000,00+iptu 

EXCELENTE 
OPORTUNIDADE!!!

TERRENO EM 
ELIAS FAUSTO

175mts
POR R$ 45.000,00

Á VISTA



B6 Serviços / Utilidades

DESTAQUE

APARTAMENTO A VENDA NAÇÕES UNIDAS (PARQUE DAS NAÇÕES) 02 DORMITÓRIOS,-
SALA ,COZINHA,WC,LAVANDERIA 01 VAGA DE GARAGEM R$210.000,00

APARTAMENTO A VENDA VILA DAS PRAÇAS(PARQUE DAS NAÇÕES) 02 DORMITÓRIOS 
,SALA COZINHA,WC E LAVANDERIA (TODOS COM MOVEIS PLANEJADOS) 01 VAGA DE 
GARAGEM R$245.000,00 por R$225.000,00 ACEITA FINANCIAMENTO ACEITA TERRE-
NO COMO PARTE DE PAGAMENTO. (CONDOMÍNIO COM PISCINA,ÁREA DE CHURRAS-
CO,PORTARIA 24 HRS)
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais ElétricosManutenção Equip. eletrônicos

PousadaMecânica

Clínica Veterinária

Projetos e Contruções

B8 Serviços/Utilidades
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Totem Publicitário

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet
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Classificados

Morada do sol - Rua:81 
02 dormitórios (01 suíte) 
sala/cozinha america-
na, abrigo nos fundos 
e garagem p/ 02 autos. 
De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
Casa para locação Jar-
dim Pedroso - Próximo 
ao Haoc e Faculdade 
Maxplank . 02 dorm., 
sala cozinha, área de 
serviço garagem 1 carro  
R$ 1.200,00   + ITPU F.: 
(19) 98346-2299
Vendo ou Permuto 
Casa em Avaré por 
casa em Indaiatuba 
- 3 suítes, sala, 2 am-
bientes Cozinha ame-
ricana, área gourmet 
e piscina. 468 metros. 
F.: (19) 99702-2680
Casa Condomínio 
Amistalden - Sobrado 
c/ 3 suítes, escritório. 
Espaço gourmet c/ chur-
rasqueira e piscina. Ar 
condicionado e aqueci-
mento solar. 04 vagas 
para auto. F.: (19) 99783-
3154  CRECI 20825OF
Casa Condomínio 
Bréscia  - 3 dormitórios 
c/ suíte, sala 2 ambientes 
e pé direito duplo, Cozi-
nha americana planeja-
da, espaço gourmet c/ 
churrasqueira Fino aca-
bamento. F.: (19) 99783-
3154 CRECI 208250F
Vendo ou Locação 
casa Jardim dos Sa-
biás - 02 dormitórios, 

sala grande, 1 wc social, 
cozinha e lavanderia. 
Quintal e área gourmet c/ 
Churrasqueira e jardim. 
02 vagas para carros R$ 
260.000,00 (venda) R$ 
1.300,00 + Iptu. F.: (19) 
99702-2680
Vendo Casa Lauro 
Bueno - 2 quartos, sala, 
copa, cozinha, 2 wc, ga-
ragem p/ 2 carros. Doc 
ok. De 250.000,00 por 
R$190.000,00 F.: (19) 
3016-1685 / (19) 98772-
5790

 
Centro Casa Comercial 
- 650 metros Ideal para 
clinica ou consultório mé-
dico. F.: (19) 99783-3154 
CRECI 208250F

 
Vende-se apartamento 
no centro, Condomínio 
Benevento -  95.39 M 
,sol da manhã, último 
andar, vista para Parque 
Ecológico. Duas suítes, 
pode ser transformado 
em três suítes, sala am-
pliada, lavabo, cozinha 
com despensa, área de 
serviço e ampla varanda 
gourmet. Salas e suítes 
com infraestrutura para 
ar condicionado. Três va-
gas da garagem. Tratar 
com o proprietário - Valor 
R$ 550.000,00 - celular 
19 - 98906-2080
Vende-se apartamento, 
Condomínio Life, bairro 
Cidade Nova - 60 m, sol 
da manhã, nono andar, 
próximo às principais 

Avenidas de acesso 
Dois dormitórios, sendo 
um suíte, torre única,  
infraestrutura para ar 
condicionado, kit banca-
da na cozinha e área de 
serviço, Salão de Festa 
Infantil e brinquedoteca, 
Salão de Festa adulto, 
Piscina e Fitness. Duas 
vagas de garagem co-
bertas. Aceita-se terreno 
em condomínio fechado. 
Tratar com o proprietário 
-  celular 19-98906-2080
Apartamento Jardim 
América - para Venda 
e Locação. 2 dorm.,  Co-
zinha área de serviço. 
Garagem  Venda R$ 
200.000,00. Locação R$ 
800,00 + Cond + Iptu.   
“Aceita permuta por ter-
reno” F.: (19) 98346-2299
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios e 
vaga de garagem, aca-
bamento excelente, com 
sanca na sala, wc. Ape-
nas R$210.000,00 ou 
R$95.000,00 de entrada 
+ parcelas de R$1.210,00 
F . :  9 9 7 6 2 - 7 9 9 7  / 
9-8271-6141Corra!
Vila das Praças Jd. Ali-
ce - 02 dormitórios e de-
mais dependencias todas 
com móveis planejados, 
portaria 24 horas, área 
de festas, vaga de gara-
gem, piscina, elevador. 
Apenas R$220.000,00 
Aceita financiamento. ou 
terreno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Aparta-
mento com 02 dormitó-

rios em ótimo acabamen-
to e vaga de garagem 
portaria 24 horas por 
apenas R$140.000,00 
F.: 99762-7997 / 98271-
6141 Corra!

 
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. 
Estuda entrada + parcela-
mento. F.: (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
Sítio em Piedade-SP - 
36.000m², 02 casas, bar-
racão, lago com peixes, 
telefone fixo, torre de internet 
a 500 metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita imóvel 
em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entrada 
+ parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Venda Sítios em Monte Mor 
- 1,5KM do centro de Monte 
Mor, Via asfaltada, ótima 
casa e mais duas edículas, 
Piscina, lago e área verde 
preservada. F.:(19) 99783-
3154 CRECI 208250F
Venda  S í t io  Carde -
al - 26.290 metros R$ 
790.000,00 F.:(19) 99166-
8272
Vende-se uma chácara 
no Vale do Sol - com 6 
cômodos. Área total: 1.000 
m² Área construída: 170m² 
c/ 2 quartos sendo 1 suíte. 
01 escritório, área gourmet, 
churrasqueira, piscina c/ 
banheiro, campo de fuebol. 

Toda avarandada. Garagem 
p/ 4 carros, cozinha plane-
jada. Aceita financiamento. 
Aceito troca por casa no 
centro. Valor R$580.000,00 
Falar c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / (19) 
99487-5089

 
Vende-se terreno Jardim 
Valença - 130m² quadra F. 
Lote 11. Rua Cora Tomaso 
Lopes. Direto com proprietá-
rio F.: (19) 99723-8427
Venda Terreno Elias 
Fausto - 175 metros  R$ 
45.000,00 Á VISTA F.:(19) 
99384-7400

 
Sala comercial para loca-
ção do lado Av. Presidente 
Vargas e supermercado 
Paulistão R$ 700,00 + IPTU 
F.: (19) 98346-2299
Locação Morada do Sol - 
Com 155 Mts 01 wc, cozinha 
e recepção. Fachada de 
vidro R$ 4.000,00 + IPTU F.: 
(19) 99702-2680
Locação Salão no Centro - 
COM 120M ESQUINA COM 
WC SOCIAL. R$ 6.000,00 + 
IPTU F.: (19) 99702-2680

 
Vendo Dinheiro (papel e 
moeda) antigos. Valor a com-
binar F.: (19) 99214-1572
Vendo cama de casal em 
bom estado R$ 250,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo coxão de casal em 
bom estado R$280,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo guarda roupa 4 por-
tas e 4 gavetas R$200,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo Bicicleta More-
ta p/ colecionador. Valor 
R$1.000,00 aceito cartão de 
crédito como pagamento em 
até 10X. Falar com Vina F.: 
(19) 98697-0555
Vendo Bicicleta Triciclo 
Nova. Valor R$1.000,00 
aceito cartão de crédito 
como pagamento em até 
10X. Falar com Vina F.: (19) 
98697-0555

Vendo carrinho e raspadi-
nhas de gelo nova. Valor 
R$1.200,000 aceito cartão 
de crédito como pagamento 
em até 10X. Falar com Vina 
F.: (19) 98697-0555
Vendo carrinho para bebe 
Valor R$80,00 Fone: (19) 
3875-7624
Vendo Teclado semi novo, 
com mais de 60 ritmos bra-
sileiros F.: (19) 98120-3357
Vendo Sofa cama. Falar c/ 
Adaujiza F.: (19) 98338-7384

 
Procuro pessoas que quei-
ram fazer parte da minha 
equipe, realizando um tra-
balho 100% digital. Contato 
(19) 99193-2917 WhatsApp
Procuro casal de caseiros 
para morar em residên-
cia (sítio) - de preferência 
sem filhos Falar c/ Vanderlei 
F.:(19) 99953-5196 What-
sApp
Reparo de fontes em geral 
e aulas particulares de 
eletrônica em geral (práti-
ca & teoria) – Profº Riccó • 
Reparo de fontes em geral 
de: portões, cercas, pc’s, 
notebooks, nobreaks, tv’s, 
aparelhos de som, xbox, etc. 

• Aulas de eletrônica (prática 
teoria): R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Zélia Lingerie - moda mas-
culina e feminina. Atendi-
mento personalizado: para 
sua comodidade, compre 
em sua residência ou na 
sua empresa. Contato: 
Zélia WhatsApp ou celu-
lar:19-98831-0292
Ofereço-me para aulas de 
violão. A melhor da cidade 
aprenda fácil F.: (19) 99557-
3360
Ofereço-me com consertos 
de máquinas de costura 
instriais e domésticos F.: (19) 
99212-1731
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 Mani-
cure e Pedicure pé e mão 

R$25,00 sobrance lha 
R$10,00. Atendo tambem a 
domicilio F.: (19) 99369-5615
Ofereço-me como faxineira 
ou diarista. Falar c/ Adilene 
F.: (19) 99950-6251
Ofereço-me como passadei-
ra F.: (19) 99595-9448
Ofereço-me como auxiliar 
de enfermagem, cuidadora 
de idosos, babá, cuidadora 
de crianças (noite/dia), ex-
periência em padaria F.: (19) 
3894-1610 / (19) 99146-5524
Ofereço-me como trabalho 
administrativo parte da manhã. 
20 anos de experiência em 
Industrias nacionais e inter-
nacionais F.: (19) 99170-2945 
Ofereço-me para trabalhar 
como doméstica disponivel 
3 dias por semana ou to-
dos os dias meio período. 
Tenho experiência  F.: (19) 
99738-2266
Ofereço-me como passadei-
ra F.: (19) 99925-5636
Ofereço-me serviços de faxi-
nas domésticas, residencias 
e comerciais Contato (19) 
98451-9696 Ivanice da Silva
Ofereço-me como limpeza, 
faxina, lavo e passo F.: (19) 
99870-3562
Ofereço-me para fazer 
declaração de imposto de 
renda para pessoas físicas 
R$70,00 F.: (19) 99124-2964
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Empregos

Notas de Falecimentos
1.SEBASTIÃO CRIS-
PIM com 82 anos, Casa-
do (a) com VERA LUCIA 
DO CARMO CAMPOS 
CRISPIM, sendo filho 
(a) de PEDRO CRIS-
PIM e MARIA DA CON-
CEIÇÃO. Deixa filho (s): 
MARIA APARECIDA, 
ESTELA, KATIA, SE-
BASTIÃO, EDUARDO, 
STEFANIE, CHARLES 
(Maiores). Falecido (a) 
em: 29/07/2020, e Se-
pultado (a) no CEM. 
SÃO JOÃO BATIS-
TA CAPIVARI-SP aos 
30/07/2020.

2.CELINA MARTINS 
DA SILVA com 97 anos, 
Viúvo (a) de JOSE BA-
TISTA DA SILVA, sen-
do filho (a) de PEDRO 
MARCOLINO e SEVE-
RINA MARTINS TEI-
XEIRA. Deixa filho (s): 
LEONOR (66), CREU-
ZA, SEVERINO, GE-
RALDO, LUIZ, JOSÉ, 
JOANA, MARIA JOSE, 
DOROTI, APARECIDA, 
CICERA, ANTONIO 
(Falecidos). Falecido 
(a) em: 05/08/2020, e 
sepultado (a) no CEMIT. 
MUN. DE CERQUILIO-
-SP aos 06/08/2020.

3.VALENTINA DA SIL-
VA com 90 anos, Sol-
teiro (a), sendo filho 
(a) de SEBASTIÃO DA 
SILVA e FRANCISCA 
DA SILVA. Deixa filho 
(s): MARIA APARECI-
DA, NATAL, BENEDITA, 
ELIZETE, JOSE ANTO-
NIO, LUIZ (Maiores), 
PAULO, JOSE ROBER-
TO, DURVALINA, RO-
BERTO (Falecidos). Fa-
lecido em: 06/08/2020, 
e sepultado (a) no CE-
MIT. MUN.DE MATÃO-
-SP aos 07/08/2020.

4.DARCY GAVIOLLI 
com 86 anos, Viúvo (a) 
de JOSE GAVIOLLI, 
sendo filho (a) de 

ANTONIO GAVIOLI e 
MERCEDES MARTINS 
GAVIOLI. Deixa filho (s): 
TERESINHA, APARE-
CIDA, CELINA (Maio-
res). Falecido (a) em: 
09/08/2020, e sepultado 
(a) no CEMIT. MUN.DE 
ARAUCARIA-PR aos 
10/08/2020.

5.IRINEU PINHEIRO DE 
OLIVEIRA com 61 anos, 
Solteiro (a), sendo filho 
(a) de SEBASTIÃO PI-
NHEIRO DE OLIVEIRA 
e JOSEFA ALMEIDA DE 
OLIVEIRA. Não deixou 
filhos. Falecido (a) em: 
23/08/2020, e sepultado 
(a) no CEMIT. MUN. DA 
FAZENDA RIO GRAN-
DE-PR aos 24/08/2020.

6.ORCY MARQUES 
RIOS com 56 anos, Casa-
do (a) com KATIA VERIS-
SIMO RIOS sendo filho(a) 
de ANTENOR MAR-
QUES RIOS e HILDA DA 
COSTA MARQUES.deixa 
filho(s): DENIS, MARCE-
LA (MAIORES), Falecido 
em: 25/08/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 26/08/2020. 

7.MARIA DA CONCEI-
ÇÃO PRESTES com 84 
anos, Era Divorciado(a) 
de LUIZ OLMEDA DE 
MORAES sendo filho(a) 
de JOÃO PEREIRA 
PRESTES e ANNA AVE-
LINA DE CAMPOS. deixa 
filho(s): LUIZ, ANTONIO, 
JOSÉ, LENITA, EDNA, 
DIOBERTO, RAFAEL 
( MAORES ),SINÉSIO 
( FAL ), Falecido em: 
26/08/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 26/08/2020. 

8.PAULO CANOVA JU-
NIOR com 86 anos, Era 
Viúvo(a) de MARIA GE-
NIL BALDINI CANOVA 
sendo filho(a) de PAULO 
CANOVA e ELISA PIRES.
deixa filho(s): SANTA FA-

TIMA  ,CÉLIA , PAULO, 
SONIA (MAIORES), Fa-
lecido em: 26/08/2020, e 
sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 27/08/2020. 

9.WILSON ROBERTO 
FRANCISCO com 54 
anos, Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de SEBAS-
TIAO HORACIO FRAN-
CISCO e IRACEMA DE 
TOLEDO FRANCISCO.
deixa filho(s): EMILY 15, 
Falecido em: 26/08/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
27/08/2020. 

10.JASNEUDO GIL 
CARDOSO com 50 anos, 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JAZON CAR-
DOSO e MELANIA SOU-
TO GIL.deixa filho(s): 
CAROLINE, CAIQUE, 
KARINE ( MAIORES ), 
Falecido em: 26/08/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
27/08/2020. 

11.VALDECI DA SILVEI-
RA com 62 anos, Casado 
(a) com CARLOS DOS 
SANTOS SILVEIRA sen-
do filho(a) de ANTONIO 
EVARISTO DA SILVA e 
MARIA AUTA DA SILVA.
deixa filho(s): FERNAN-
DA 43, CARLOS 40, 
DAIANE 30, Falecido em:  
26/08/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 27/08/2020. 

12.ARNALDO SAC-
COMANI com 71 anos, 
Casado (a) com VE-
RALUCIA NASCIMENTO 
SACCOMANI sendo filho 
(a) de JORDÃO BRUNO 
SACCOMANI e LUZIA 
LOPES SACCOMANI.
deixa filho(s): JUILIA 41, 
THAIS 39, Falecido em: 
27/08/2020, e sepulta-
do(a) no CEMITERIO 
MEMORIAL PARQUE 
PAULISTA -SP aos 
27/08/2020. 

13.WALDOMIRO CONS-
TANTINO com 85 anos, 
Casado (a) com INÊZ 
COTAFAVA CONSTAN-
TINO sendo filho(a) de 
EUGENIO CONSTAN-
TINO e MARIA GON-
ÇALVES DE LIMA.
deixa filho(s): VIVIANE, 
RAQUEL, WALDOMI-
RO (  MAIORES )., Fa-
lecido em: 27/08/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
28/08/2020. 

14.MARILDA BATIS-
TA DE SOUZA com 80 
anos, Casado (a) com 
ANTONIO FRANCISCO 
DE SOUZA sendo fi-
lho(a) de JOÃO BATISTA 
DA SILVA e MARIA JOSÉ 
DA SILVA.deixa filho(s): 
IRENE, SILVIO, EDSON 
(MAIORES), Falecido 
em: 27/08/2020, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 28/08/2020. 

15.JOSEFA VACILOTO 
com 79 anos, Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
CELESTE VACILOTO e 
JOSEFINA MILEZI. NÃO 
DEIXA FILHOS. Falecido 
em: 28/08/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 28/08/2020. 

16.ANTONIO FURLAN 
com 92 anos, Era Vi-
úvo(a) de ANGELINA 
QUERIQUELLA FUR-
LAN sendo filho(a) de 
ANGELO FURLAN e 
MARIA DAVANCI.deixa 
filho(s): WILMA , DONI-
ZETE (MAIORES) AN-
TONIO ( FAL), Falecido 
em: 28/08/2020, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 28/08/2020. 

17.JOSE PEREIRA DA 
ROCHA com 89 anos, 
Era Viúvo(a) de LEOLINA 
DA COSTA ROCHA sen-
do filho(a) de HERMINIO 
MARTINS PEREIRA e 
ALBERTINA MARIA DA 

ROCHA.deixa filho(s): BE-
ATRIZ, MARIA, JUVENIL-
DO, NIVALDO, EDSON, 
IDENISE, EDUARDO, 
EDNA, VANILDO ( TO-
DOS MAIORES ), Falecido 
em: 28/08/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 29/08/2020. 

18.MARIA CANOVA 
BOLDRINI com 92 anos, 
Era Viúvo(a) de HENRI-
QUE BOLDRIM sendo 
filho(a) de CARLOS CA-
NOVA e MALVINA SO-
TARELLI.deixa filho(s): 
LUIZ, RITA, NEUSA, 
JOSÉ, JOÃO, CASSIA 
(MAIORES), Falecido 
em: 29/08/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
29/08/2020. 

19.JOSE FEITOZA BE-
ZERRA com 83 anos, Ca-
sado (a) com RAIMUNDA 
MARIA DE JESUS BE-
ZERRA sendo filho(a) 
de ANTONIO FEITOZA 
DE OLIVEIRA e MARIA 
DARIZA BEZERRA. dei-
xa filho(s): ILSON, ILMA, 
IVETE, IVAN, WILLIAN 
(MAIORES), Falecido 
em: 30/08/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 30/08/2020. 

20.VICENTE PEDRO 
DOS SANTOS com 81 
anos, Era Separado(a) 

de ISABEL SOARES 
SATELLI sendo filho(a) 
de JOÃO PEDRO DOS 
SANTOS e FRANCIS-
CA MARIA DA CON-
CEIÇÃO. deixa filho(s): 
MIRIAM 30, ANDRÉ 28, 
Falecido em: 30/08/2020, 
e sepultado (a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
30/08/2020. 

21.MARLENE DO CAR-
MO LOPES com 46 anos, 
Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de BENEDICTO 
GALDINO LOPES e MA-
RIA DE SOUSA LOPES. 
NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 30/08/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
30/08/2020. 

22.MARIA INEIDE MAS-
SANI PREVIATELLI com 
71 anos, Era Viúvo(a) 
de BELIM PREVIATELLI 
sendo filho(a) de PRIMO 
ERNESTO MASSANI 
e JANDIRA FERRAZ 
MASSANI.deixa filho(s): 
FERNANDA 45, MAR-
CELO ( FAL ), Falecido 
em: 30/08/2020, e sepul-
tado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 31/08/2020. 

23.JOSÉ JOAQUIM SO-
ARES com 79 anos, Era 
Solteiro (a) sendo filho(a) 
de  MARIA BENEDITA 
DA CONCEIÇÃO. NÃO 

DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 30/08/2020, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
31/08/2020. 

24.CARLOS VICENTE 
LEME com 60 anos, 
Casado (a) com MARIA 
DIRCE DE ARAÚJO 
LEME sendo filho(a) de 
PAULO LEME e DALILA 
DE OLIVEIRA LEME. 
deixa filho(s): KELLY ( 
39 ), PAULO ( 37 ), JES-
SICA( 29 ). Falecido em: 
31/08/2020, e sepultado 
(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 31/08/2020. 

25.OLINDA ROSA FELI-
ZARDA DE FARIA com 
87 anos, Era Viúvo (a) 
de LAZARO DE FARIA 
sendo filho(a) de JOSE 
ROSA FELIZARDO e 
SEBASTIANA MALA-
QUIAS.deixa filho(s): 
GRAUCIA, CLAUDE-
TE, DONIZETE, VERA, 
MARIA DE LOURDES, 
ODETE (MAIORES)  
CIDO (FAL) SANTI (FAL), 
Falecido em: 31/08/2020, 
e sepultado(a) no MUN. 
PQ. DAS ACACIAS- ES-
PIRITO STº DO PINHAL 
SP aos 01/09/2020. 
26.ALZIRA FERREI-
RA COUTINHO com 77 
anos Era Separada (a) 
de LINO LACERDA LE-
MES sendo filho (a) de 

MAURILIO FERREIRA 
COUTINHO e BRASILI-
NA FLORENTINA TEI-
XEIRA. deixa filho(s): 
EDISON, ALEXANDRE 
(MAIORES), Falecido 
em: 31/08/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
01/09/2020. 

27.ALICE DE CARVA-
LHO PINI com 90 anos 
, Era Viúvo(a) de ALFIO 
PINI sendo filho(a) de 
ARTHUR CARVALHO 
MARTINS e MARIA 
LUZ DOS SANTOS. 
deixa filho(s): REGINA 
68, ALFIO 63, Faleci-
do em: 01/09/2020, e 
sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
01/09/2020. 

28.ROSALINA RIBEI-
RO DOS SANTOS 
com 63 anos , Era Viú-
vo(a) de JOAIL VIEIRA 
DOS SANTOS sendo 
filho(a) de MINERVI-
NO RIBEIRO DOS 
SANTOS e RITA MO-
REIRA DOS SANTOS. 
deixa filho(s): SELMA, 
VALDINEI, SANDRA, 
VANDERLEI (TODOS 
MAIORES), CLAUDI-
NEI ( FAL ), Falecido 
em: 01/09/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
02/09/2020.

A J U D A N T E  D E 
PEDREIRO – Expe-
riência na função. 
Para trabalhar com 
limpeza de Obra e 
retirada de entulhos. 
CNH: B. Residir em 
Indaiatuba.

AUXILIAR DE SER-
VIÇOS GERAIS – 
Experiência em lim-
peza de pisc inas, 
cor te  de grama e 
manutenção predial 
em geral. Residir em 
Indaiatuba. Disponi-
bilidade de horários.

GERENTE OPERA-

CIONAL – Experiên-
cia em liderança de 
equipe. Conhecimen-
tos em Informát ica 
(Excel). CNH catego-
ria B. Experiência em 
elétrica, hidráulica, 
limpeza de piscinas 
e jardinagem. Residir 
em Indaiatuba. Dispo-
nibilidade de horário.

LÍDER DE PORTA-
RIA – Ensino médio 
completo. Conheci-
mentos básicos em 
Informática. Experiên-
cia em portaria, ronda 
e liderança de equipe. 
Disponibilidade para 

trabalhar em escalas 
e turnos. CNH cate-
goria B. Para dirigir os 
carros da empresa em 
Indaiatuba e região.

O P E R A D O R  D E 
CENTRO DE USINA-
GEM –  Experiência 
em operar centros de 
usinagem CNC (Co-
mandos Siemens e 
Fanuc). Conhecimen-
tos em instrumentos 
de medição. Ensino 
fundamental. Curso 
de Leitura e Interpre-
tação de Desenho e 
Metro logia.  Resid i r 
em Indaiatuba.

O P E R A D O R  D E 
CORTE E VINCO – 
Possuir experiencia 
em Operar Impres-
sora de Corte e Vin-
co (Boca de Sapo). 
Desejável Curso do 
SENAI. Residir em 
Indaiatuba e região.

P O R T E I R O  R O N -
DA – Experiência na 
função. Residir em 
Indaiatuba.  Dispo-
n ib i l idade tota l  de 
horários. 

PREPARADOR DE 
MÁQUINA CNC – 
Experiência em pre-
paração de Máqui-
nas  de  Cent ro  de 
Usinagem CNC nos 
comandos FANUC e 
Siemens. Conheci-
mentos em troca de 
ferramentas, ajustes 
de programas e fazer 
try-out de produtos 
e start de produção. 
Residir em Indaiatu-
ba ou Salto.

SOLDADOR –  Ex-
periência em Solda 
Inox (TIG). Possuir 
Curso de Soldador. 
Conhecimentos em 
Metrologia e Leitura e 
Interpretação de De-
senho. Ensino médio 
completo. Residir em 
Indaiatuba.
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