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Conheça os candidatos à Prefeitura
FOTOS: ARQUIVO PESSOAL/REDES SOCIAIS
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Os 177.168 elei-
tores de Indaiatuba 
aptos a participar 
das Eleições Muni-
cipais 2020 irão às 
urnas no dia 15 de 
novembro para de-
finir quem será o 
prefeito e os 12 ve-
readores dos próxi-
mos 4 anos. 

Nesta eleições, 
segundo a Justiça 
Eleitoral, o muní-
cipio tem seis can-
didatos à Prefeitura 
e 342 candidatos a 
vereador  que con-
correm uma das 12 
cadeiras disponíveis 
na Câmara. 

CALORESPORTES ESTIAGEM

Defesa Civil emite 
alerta para altas 
temperaturas 

Primavera utiliza 
tecnologia para 
filmar treinos táticos

Período de 
estiagem pede uso 
consciente da água

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Ci-
vil alerta para a elevação significativa das temperaturas 
e a sensação de calor intenso em todo o estado de São 
Paulo neste fim de semana.

A estiagem, o isolamento social e as tempera-
turas elevadas fizeram com que o Saae emitisse 
um alerta à população quanto ao uso consciente 
da água

O Esporte Clube Primavera decidiu apostar na tecnologia 
para auxiliar a comissão técnica em busca de melhores resulta-
dos em seus jogos. Assim, desde o começo do ano, o Tricolor 
tem seus treinos táticos filmados por um drone. P. A4P. A8 P. A5



Editorial
Eleições e pandemia

Artigo

As mudanças nas regras eleitorais já apresentavam elementos 
novos nas eleições municipais deste ano, mas o cenário imposto 
pela pandemia do novo coronavírus, sem dúvidas, criou um cenário 
inédito deste pleito. A campanha deste ano, sem dúvida, será a mais 
atípica dos últimos tempos. Fórmulas e manuais terão de ser rein-
ventados em função de restrições inéditas.

Ao contrário de como ocorrem em todas as campanhas eleito-
rais, a maneira de se fazer campanha neste ano desafia partidos, can-
didatos, autoridades, e lógico, os eleitores. O que antes era o corpo a 
corpo, com as tradicionais caminhadas ou encontros com grandes 
grupos de eleitores, agora se abre caminho para a campanha virtual.

A relevância da campanha virtual não surpreende, uma vez, que 
a eleição de 2018 já havia mostrado o poder e o impacto das redes 
sociais e dos grupos de trocas de mensagens nas campanhas elei-
torais. 

Com este panorama, especialistas alertam para os riscos que essa 
campanha predominantemente virtual poderá trazer ao processo 
democrático. Por exemplo, as fake news, ou campanhas de desin-
formação, como definido pelo TSE, geram preocupação. O maior 
receio é pela sua capacidade de impactar e influenciar no resultado 
por meio de conteúdo inverídico e pelo fato de uma parcela consi-
derável da população ser suscetível a esse tipo de conteúdo.

Apesar de toda mudança no processo democrático, o que não 
pode haver são mudanças quanto a escolha do seu candidato. Uma 
pesquisa detalhada sobre os políticos, verificando qualquer infor-
mação é sempre a melhor escolha antes de tomar uma decisão e ter 
que conviver com o peso do voto.
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   No dia 1 de outubro foi comemorado o dia Internacional do Idoso, no Brasil atualmente a 

população idosa representa 14,3% da população, isto significa 29,3 milhões de pessoas com mais 
de 60 anos. Até 2030 este número deve superar o número de crianças e adolescentes de zero a 14 
anos.

    Envelhecer traz impactos importantes na saúde, sendo assim é fundamental que a rede de 
Atenção Básica á saúde se prepare dia á dia para este novo cenário.

    Em 1 de outubro de 2003 foi aprovada a Lei número 10.741 (Estatuto do Idoso), prevendo 
em seu artigo segundo que ao idoso sejam garantidas todas as facilidade para a prevenção de sua 
saúde física e mental, bem como seu desenvolvimento moral, intelectual, espiritual e social em 
condições de liberdade e dignidade.

    O envelhecimento é um processo multifatorial normal que envolve alterações neurofisioló-
gicas estruturais, funcionais e químicas. Incluem-se a este processo fatores ambientais e sociocul-
turais.

    No entanto trata-se de um reflexo do estilo de vida, da dieta, da 
prática moderada de atividades físicas, ou seja, dos hábitos de uma 
jornada inteira de vida.

    Vale ressaltar que o aumento dos anos vividos, não significa 
obrigatoriamente que iremos adoecer, com medidas preventivas, po-
demos nos manter ativos, fisicamente e cognitivamente, preservan-
do nossa autonomia de vida por muitos anos.

    Nunca é tarde para começar a desenvolver  hábitos saudáveis, 
assim com toda certeza você irá alcançar a tão sonhada longevida-
de com qualidade.

Profa. Dra Cristiane Coelho
Bióloga, Fisioterapeuta, Especialista em Fisiologia do Exercício, 

Mestre e Doutora em Geriatria
Docente da Pontifícia Universidade Catolíca.
Supervisora de  Estágio da Faculdade Anhanguera de Indaiatuba
Gerente de Saúde da Prefeitura de Indaiatuba.

1 de Outubro Dia Mundial do Idoso

Caros amigos, a complexidade dos assuntos dos 
estudos efetuados nos obriga a uma análise que cum-
pre um papel essencial na formação do individuo que 
contribui para uma correta determinação que assume 
importantes posições nas definições já esclarecidas.

Do mesmo modo, a análise de diversos resultados 
prejudica a percepção da importância das formas de 
ação.

E fundamental ressaltar que a expansão de nossa 
atividade gera resultados já estudados anteriormen-
te.

A pratica mostra que o desenvolvimento de for-
mas distintas de atuação em várias frentes dentro de 
uma sociedade variada, trás resultados interessantes 
dentro de um estudo cientifico aplicado e amplo.

Assim sendo, essa análise nos oferece uma boa 
oportunidade de compreensão do momento em que 
estamos passando.

Por isso, acreditamos em nossa vitória. Para apli-
car nossos conceitos, planos e propostas; e principal-
mente, fazer tudo pelos mais humildes.

Pois é querido leitor, até as eleições teremos mais 
propostas como essa para ouvir.

Vou seguir com meu discurso por ai.
Não vote em mim.
Até.

ESTOU EM CAMPANHA

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

O presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta terça-feira (29) em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, a lei que aumenta 
as penas para quem maltratar cães e gatos. Agora, este crime passa a ser punido com prisão de dois a cinco anos, multa e proibição 
da guarda, a novidade do projeto. Antes, a pena era de detenção de três meses a um ano, além de multa.

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Imagem da Semana
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Eleições Municipais 2020: 
Indaiatuba tem seis candidatos a prefeito
Cidade tem 342 candidatos a vereador que concorrem uma das 12 cadeiras disponíveis na Câmara

Os 177.168 eleito-
res de Indaiatuba 
aptos a participar 

das Eleições Municipais 
2020 irão às urnas no dia 
15 de novembro para de-
finir quem será o prefeito 
e os 12 vereadores dos 
próximos 4 anos. 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Eleições Municipais 2020 ocorrem no dia 15 de novembro

Nesta eleições, segun-
do a Justiça Eleitoral, o 
munícipio tem seis can-
didatos à Prefeitura e 342 
candidatos a vereador  
que concorrem uma das 
12 cadeiras disponíveis 
na Câmara. Em 2016, 
Indaiatuba tinha 290 can-
didatos a vereador e cinco 
para prefeito. O aumento 
do número de candidatu-

ras ocorreu, pois, a partir 
deste ano, não será pos-
sível realizar coligações 
proporcionais. 

Todas as informações 
estão disponíveis no por-
tal lançado pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Lives
O Grupo Mais Ex-

pressão iniciou ontem (1º 

Conheça os candidatos:

Bruno Ganem (PODE) - 19
Bruno Ganem, de 34 anos, é o can-

didato do Partido PODEMOS, dentro 
da coligação ‘Indaiatuba maior, sua 
vida melhor’. Em 2018, foi reeleito 
Deputado Estadual. O empresário 
Carleans Brito (PODE), de 56 anos, 
é o candidato a vice.

Gabriel Silva Gomes (PTB) - 14
Gabriel Silva Gomes, o Gabriel da 

Protector, de 39 anos, é o candidato 
do Partido Trabalhista Brasileiro, sem 
coligação. Ele é empresário do setor 
de segurança. A advogada Drª Ma-
riana Castro (PTB), de 39 anos, é a 
candidata a vice. 

Jueli Gomes (PATRIOTA) - 51
Jueli Gomes de Lima, conhecido 

como Gomes da Esfiha, de 40 anos, é 
o candidato do Partido Patriota, sem 
coligação. Ele é empresário. A sigla 
tem o pastor Beto (Patriota), de 55 
anos, como vice.

Nilson Gaspar (MDB) - 15
Nilson Gaspar, de 51 anos, é o 

candidato do Partido Movimento 
Democrático Brasileiro dentro da 
coligação ‘Eu Amo Indaiatuba’. Ele é 
candidato à reeleição junto com o seu 
vice Dr. Túlio José Tomass do Couto 
(SOLIDARIEDADE), de 56 anos.

Pedro Ferrari (PT) - 13
Pedro Ferrari, de 64 anos, é o 

candidato do Partido dos Trabalha-
dores, sem coligação. O petista foi 
vereador de Indaiatuba em 1988 e 
concorre à Prefeitura junto com sua 
vice Deise Joseane Casale (PT), de 
41 anos.  

Ulysses Maia (PSOL) - 50
Ulysses Maia, de 33 anos, é o 

candidato do Partido Partido Socia-
lismo e Liberdade, sem coligação. 
Ele é formado em economia e o vice 
é o professor Matheus Fernandes 
(PSOL), 30 anos.

de outubro) uma série de 
lives com os candidatos à 
Prefeitura de Indaiatuba. 
Com isso, os eleitores 
podem conhecer quais 
são as pretensões dos 
candidatos, caso venham 
assumir o cargo de prefei-

to. As entrevistas podem 
ser conferidas na página 
do Jornal Mais Expressão 
no facebook.

As lives vão ao ar a 
partir das 19h30 e é co-
mandada pela apresenta-
dora e jornalista Fernanda 

Bugallo. Por ser ao vivo o 
público poderá participar 
enviando suas perguntas 
sobre os planos de gover-
no dos candidatos.

Confira a progra-
mação das entrevistas 
no QR Code disponível.

ESCANEIE PARA 
MAIS CONTEÚDO
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Benefício para servidores é suspenso pela Justiça
Para o MP, gratificação concedida pela Prefeitura de Indaiatuba é inconstitucional

Um a  l i m i n a r 
c o n c e d i d a 
pelo Tribunal 

de Justiça do Estado 
de São Paulo (TJSP) 
suspendeu o pagamento 
da gratificação natalícia 
aos servidores muni-
cipais de Indaiatuba, 
concursados e comis-
sionados. Segundo a 
Justiça, a gratificação é 
inconstitucional. 

O benefício era pago 
desde 1995 aos funcio-

J E A N  M A R T I N S
digital@maisexpressao.com.br

O benefício era pago desde 1995 aos funcionários públicos

nários públicos, com 
parcela única sempre 
no mês subsequente a 
data de aniversário do 
servidor.

O valor da gratifica-
ção correspondia a 50% 
do menor salário pago 
pela Prefeitura. Com 
a liminar, a suspensão 
já começou a valer na 
folha de pagamento de 
setembro.

A decisão veio com 
o pedido do Ministério 
Público do Estado de 
São Paulo ao Órgão 
Especial do Tribunal 
de Justiça do Estado de 

São Paulo, que moveu 
uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 
contra a Prefeitura de 

Indaiatuba.
Segundo o MP, a lei 

em questão viola os ar-
tigos 111, 128 e 144 da 

Constituição Paulista. 
 Sendo assim, a li-

minar concedida pelo 
TJSP suspendeu a eficá-

cia da Lei Municipal nº 
3.301/1995 e do Decre-
to nº 6.207/1998, que 
instituiu o benefício aos 
servidores até a solução 
definitiva da ação.

Via Secretaria de 
Relações Institucio-
nais e Comunicação, a 
Administração Muni-
cipal informou que não 
concorda com a deci-
são e já determinou à 
Secretaria Municipal 
de Negócios Jurídi-
cos que tome todas as 
providências necessá-
rias para recorrer da 
decisão

CALOR
Defesa Civil emite alerta para altas temperaturas nos próximos dias

A Coordenadoria 
Estadual de Proteção e 
Defesa Civil alerta para 
a elevação significativa 
das temperaturas e a sen-
sação de calor intenso 
em todo o estado de São 
Paulo neste fim de se-
mana. Nesta sexta-feira 
(02), o tempo seco volta 
a tomar conta de todo o 
Estado. A umidade rela-
tiva do ar também pode 
ficar abaixo de 15% no 

período vespertino em 
praticamente todas as 
regiões do Estado.

Por conta desse ce-
nário, recomenda-se 
que as pessoas evitem 
exercícios físicos ao ar 
livre nos períodos mais 
quentes, umidifiquem 
o ambiente constante-
mente, permaneçam em 
locais protegidos do sol 
e consumam bastante 
água.

Com a umidade re-
lativa do ar muito baixa 
e o calor intenso, o cli-
ma fica propenso para 
incêndios em cobertura 
vegetal. A Defesa Civil, 
juntamente com o Corpo 
de Bombeiros, atua de 
forma constante para 
combater focos de quei-
madas, principalmente 
nesse período de seca.

A população pode 
comunicar ocorrência 

de queimadas pelos te-
lefones 193 do Corpo 
de Bombeiros e 199 da 
Defesa Civil dos mu-
nicípios. É importante 
que o cidadão residente 
no estado de São Paulo 
se cadastre para receber 
alertas de risco de de-

sastres, gratuitamente, 
por mensagens de texto 
(SMS).

Para se cadastrar, o 
cidadão só precisa en-
viar uma mensagem por 
meio do aplicativo para 
envio de SMS do celular 
para o número 40199, 

constando o número do 
CEP que tem interesse 
em receber informações. 
Para mais informações, 
acesse o site www.defe-
sacivil.sp.gov.br  e siga 
as páginas da Defesa Ci-
vil do Estado nas redes 
sociais.



cidade | A5 

A estiagem, o isolamento social e as altas temperaturas tem aumentado o consumo de água

Período de estiagem acende alerta sobre 
o uso consciente da água em Indaiatuba

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Indaiatuba assim 
como muitas ci-
dades  da região 

sudeste vem sofrendo 
com a falta de chuva.  
Com isso, a estiagem, 
o isolamento social e 
as temperaturas ele-
vadas  f izeram com 
que o Saae (Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgotos) emitisse um 
alerta quanto ao uso 
consciente da água. 

De acordo com da-
dos do pluviômetro 
instalado na Estação 
d e  T r a t a m e n t o  d e 
Água, ETA III no bair-
ro Pimenta, este ano 
choveu entre janeiro e 
agosto 773 milímetros, 
231 mm a menos que 
no mesmo período de 
2019, uma queda de 
30%. Em 2014,  foi 
registrado a pior es-
tiagem vista na região, 
choveu 524 mm. 

Para o superinten-
dente do Saae, Sandro 
Coral, apesar do siste-
ma de abastecimento 
estar bem estruturado 
e a equipe trabalhando 
para manter o abaste-
cimento normalizado, 
a população precisa 
colaborar uma vez que 
o consumo está acima 
do indicado. “Para evi-
tar que os níveis dos 
reservatórios fiquem 
abaixo do esperado, é 
primordial que todos 
colaborem e não des-
perdicem água, para 
que seja possível man-
ter toda a cidade abas-
tecida até o final desse 
período de estiagem, 
que normalmente vai 
até outubro e novem-
bro”, alerta. “A eco-
nomia no consumo de 

água tratada minimiza 
os problemas com a 
escassez hídrica, au-
mentando a vida útil 
dos mananciais, uma 
vez que se  reduz o 
volume de água a ser 
captada  e  t ra tada” , 
enfatiza.

Segundo estudo da 
ONU (Organização 
das Nações Unidas) 
uma pessoa precisa 
de 110L de água para 
atender todas as suas 
demandas diárias. No 
Brasil ,  a  população 
consome um índice 
ma io r ,  chegando  a 
200L por dia. 

Previsão
De acordo com o 

Climatempo não há 
previsão de chuva na 
cidade pelos próximos 
dias. A grande frente 
fria que passou pelo 
Sudeste  no começo 
des ta  semana e  um 
grande aumento da ne-
bulosidade reduziram 
o calor. Mas esta fren-
te fria já se afastou e é 

o ar seco e quente que 
está ganhando força 
novamente. Nos pró-
ximos dias, a noite e o 
amanhecer ainda terão 
temperaturas amenas, 
mas as tardes vão ficar 
cada vez mais quentes.

 
Umidade
relativa do ar
Indaiatuba foi clas-

sificada, pela Defesa 
Civil,  em estado de 
alerta devido a baixa 
umidade relativa do 
ar que registra 13%, 
na Estação Meteoro-
lógica Automática do 
IAC localizada no Jd. 
Esplanada II, quando o 
nível aceitado pela Or-
gan ização  Mundia l 
de Saúde (OMS) gira 
entre 40% e 70%.

Além de a condição 
prejudicar a dispersão 
de gases poluentes, a 
baixa umidade do ar 
pode causar prejuízos 
à saúde como dor de 
cabeça, rinites alér-
g icas ,  sangramento 
nasal, garganta seca 

e irr i tada,  sensação 
de  a re ia  nos  o lhos 
que ficam vermelhos, 
ressecamento da pele 
e cansaço. A Defesa 

Entre janeiro e agosto deste ano choveu 773 milímetros, 231 mm a menos que no mesmo período de 2019 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Civi l  a inda  or ienta 
que nesta condição as 
pessoas tomem alguns 
cuidados, tais como 
beber muito líquido, 

evitar exercícios físi-
cos entre às 10 e 16h, 
lavar as mãos com fre-
quência e aplicar soro 
no nariz e olhos.

Como economizar água: 
1. Não lave a calçada, use a vassoura;
2. Fechar a torneira enquanto escova os dentes;
3. Não tome banhos demorados;
4. Faça a manutenção periódica dos equipamentos hidráulico no 

imóvel; 
5. Limpe a louça antes de lavá-la;
6. Acumule as roupas para lavar.
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Alimentação Corporativa em período de 
pandemia: uma questão de segurança 
A Omega Alimentação oferece ao mercado o que existe de mais moderno, seguro e saboroso 

Vi v e m o s  u m 
novo momen-
to e com isso, 

surgiram novos proce-
dimentos de segurança 
alimentar e orientações 
para adequação das 
cozinhas e dos res-
taurantes. O foco da 
Omega Alimentação 
é garantir a segurança 
do cliente, que estará 
mais atento a novos 
procedimentos, expe-
riências e adequações, 
assim como dos nossos 
colaboradores. A partir 
de agora, o bonito será 
o saboroso, o confiante 
e o seguro.

A dinâmica da pan-
demia do Coronavírus 
mostra que a trans-
missão do vírus tem 
ocorrido de pessoa a 
pessoa, pelo contato 
próximo com um in-

divíduo infectado ou 
por contágio indireto, 
ou seja, por meio de 
superfícies e objetos 
contaminados, prin-
cipalmente pela tosse 
e espirro de pessoas 
infectadas. Com isso, 
os cuidados em todo o 
processo da alimenta-
ção corporativa tive-
ram que receber aten-
ção redobrada e novas 
medidas de segurança 
alimentar foram toma-
das por toda a equipe 
Omega.

No cenário da ali-
mentação transportada, 
onde as refeições são 
produzidas em uma co-
zinha central, instalada 
na sede da Omega Ali-
mentação, transportada 
até o cliente dentro de 
todas as normas sani-
tárias e servida como 

se tivesse acabado de 
sair das panelas, tudo 
está sendo feito dentro 

de padrões com a mais 
rígidas medidas de se-
gurança alimentar.

Além das refeições 
prontas, servidas dire-
tamente nos restauran-
tes de seus clientes, a 
Omega, seguindo uma 
tendência mundial no 
período de pandemia 
de Coronavírus, ofere-
ce os serviços de mar-
mitas ultracongeladas, 
que são produzidas na 
cozinha central da em-
presa e passam por um 
processo de ultracon-
gelamento, mantendo 
um sabor e um valor 
nutricional muito su-
perior ao sistema de 
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congelamento conven-
cional.

A Omega também 
passou a oferecer a 
seus clientes o sistema 
de alimentação Grab 
and Go, que já um su-
cesso no mercado de 
alimentação nos EUA 
e graças à pandemia do 
Coronavírus, vem ga-
nhando força no Brasil 
por conta da segurança. 
Nesse sistema os pratos 
são produzidos e mon-
tados pela equipe Ome-
ga e ficam expostos 
para que o colaborador 
do cliente escolha o seu 
prato de preferência. 
Esta exposição pode 

DIVULGAÇÃO

ser em prateleiras re-
frigeradas ou aqueci-
das, em embalagens 
práticas, que permitam 
a visualização do pro-
duto. A pessoa “pega” 
(daí o termo “grab and 
go”, que em inglês sig-
nifica pegar e levar) 
e leva para consumir 
posteriormente.    

Fale agora mesmo 
com a Omega Alimen-
tação e conheça o que 
existe de melhor em 
soluções eficientes e de 
qualidade no mercado 
de alimentação e ser-
viços - (11) 4602.9325 
– www.omegaalimen-
tacao.com.br 



MUTIRÃO
Salve o Pantanal busca auxílio para ONGs e comunidades indígenas

Intensificação da vacinação contra 
o sarampo acontece neste sábado
Ação ocorre na Praça Dom Pedro II e será a última fora das unidades de saúde

ARQUIVO – ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

A vacina é para todas as pessoas de 30 a 49 anos e de forma seletiva em crianças 

O grupo de biólogos resolveu colocar mãos à 
obra para ajudar vítimas humanas e animais

A S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Saúde realiza 

amanhã (03) a última 
ação da intensificação 
da vacinação contra 
sarampo, que será re-
alizada na Praça Dom 
Pedro II, das 9h às 14h.

A pasta ainda infor-
ma que a vacina está 
sendo aplicada em to-
das as pessoas na faixa 
etária de 30 a 49 anos. 
Já para crianças e adul-
tos com idades entre 6 
meses e 29 anos a vaci-
na é indicada de forma 
seletiva, ou seja, apenas 
se houver alguma dose 
em atraso. Por essa ra-

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

zão é muito importante 
apresentar a carteira 
de vacinação. Durante 

Um grupo de 20 biólo-
gos de Sorocaba resolveu 
se unir para ajudar os ha-
bitantes do Pantanal ma-
to-grossense, em virtude 
dos incêndios na região. 
Eles formaram um mutirão 
chamado Salve o Pantanal, 
com o objetivo de angariar 
alimentos e materiais para 
ajudar ONGs e comunida-
des indígenas.

A equipe é encabeçada 
pelas biólogas Rayane Fer-
nandes e Thais Gomes, que 
criaram perfis de divulga-
ção da campanha nas redes 
sociais. “A ideia surgiu a 
partir de uma conversa en-
tre nós duas depois de ver 
uma reportagem na TV”, 
lembra Rayane. 

Rayane diz que o grupo 
começou com a divulgação 
de canecas de uma ONG. 
“Eles tinham como meta 
vender pelo menos cem 
canecas, e o dinheiro ar-
recado seria pra auxiliar 
no regaste dia animais. A 
caneca deu muito certo, 
conseguimos vender 72”, 
revela a bióloga.

O objetivo da cam-
panha é o de arrecadar o 
maior número de supri-
mentos, desde alimento 
não perecíveis, como higi-
êne pessoal, IPI’s, medica-
mentos para curativo, soro 
e, principalmente, água. 
“Já começamos a receber 
muita coisa, e a ideia é 

a ação também serão 
realizadas orientações 
sobre a Covid-19 e afe-

rição de temperatura 
corporal.

Apesar da intensi-

ficação que será reali-
zada amanhã, aqueles 
que ainda não tomaram 
a vacina, poderão pro-
curar qualquer Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 
ou Programa de Saúde 
da Família (PSF) do 
município para rece-
ber a imunização, uma 
vez que a Mobilização 
Nacional da Vacina-
ção Contra Sarampo 
seguirá até o dia 31 de 
outubro.

Vacinar a população 
contra o sarampo é uma 
estratégia do Ministério 
da Saúde para inter-
romper a transmissão 
do vírus no Brasil, que 
voltou a circular em 
2019. De acordo com 

Boletim Epidemioló-
gico divulgado pelo 
Governo Federal, até 
o dia 25 de julho deste 
ano foram confirmados 
7.293 casos de sarampo 
em 21 estados brasilei-
ros, 721 no Estado de 
São Paulo. Indaiatuba 
registrou um caso da 
doença em 2020.

Sarampo
O sarampo é uma 

doença grave e de alta 
t r ansmi s s ib i l i dade . 
Uma pessoa infectada 
pode transmitir para até 
outras 18 pessoas. A 
disseminação do vírus 
ocorre por via aérea ao 
tossir, espirrar, falar ou 
respirar.
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encher uma carreta com 
suprimentos que deverá 
partir para lá até o próximo 
dia 12”, explica Rayane.

Vaquinha
Entre os itens mais 

solicitados na campanha 
estão os de primeiros so-
corros como pomada para 
queimadura, gaze, soro 
fisiológico; os materiais 
de proteção como pernei-
ras, máscaras, óculos de 
proteção, camisetas UV, 
chapéus; além de sacos de 
lixo, álcool em gel, toalhas 
de papel e sabonete. 

Para os animais atingi-
dos pelo incêndio está sen-
do pedidos água mineral, 
frutas (melão, melancia, 
manga, goiaba etc.), pão 
seco, legumes e verduras, 
farinha de milho, soja, 
cana; e medicação que 
inclui anti-inflamatórios, 
gaze, soro fisiológico, álco-

ol, e itens de atendimento 
de emergência.

As biólogas comentam 
que boa parte das doa-
ções tem sido em dinheiro. 
“Abrimos uma vaquinha 
que já arrecadou mais de 
R$ 4,5 mil. Conseguimos 
um nível inimaginável, 
se considerarmos que a 
campanha começou na se-
mana passada”, comemora 
Rayane.

O link para doações 
em dinheiro é: http://vaka.
me/1386788. A campanha 
está no Facebook: https://
www.facebook.com/muti-
raosalveopantanal/photos/
pcb.101314735071326/1
01314438404689/ 

Para saber como aju-
dar, fale com as biólogas: 
Itu – Ray Fernandes (11) 
99505-5320; e Soroca-
ba – Thais Gomes (15) 
99695-2937 (Adriana B. 
Lourencini)
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Esporte Clube Primavera utiliza 
tecnologia para filmar treinos táticos 
Imagens são produzidas com drone e repassadas para auxiliar a comissão técnica

O Esporte Clube 
Primavera de-
cidiu apostar na 

tecnologia para auxiliar 
a comissão técnica em 
busca de melhores resul-
tados em seus jogos. As-
sim, desde o começo do 
ano, o Tricolor tem seus 
treinos táticos filmados 
por um drone.

O uso do equipamen-
to permite coletar ima-
gens aéreas e ângulos 
que são impossíveis de 
alcançar por quem está 
dentro de campo. As 
imagens em vídeo co-
letadas pelo aparelho, 
modelo Mavic Pro, são 
editadas pela comissão 
técnica e repassadas aos 

atletas na preleção dos 
jogos.

“Como são aéreas, 
conseguimos ter ima-
gens mais amplas do 

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

campo, assim a comis-
são pode ajustar a parte 
tática e movimentação 
dos jogadores. Existem 
software e aplicativos 

que podem ajudar no 
scout e no compartilha-
mento das imagens e 
informações diretamente 
nos celulares dos joga-
dores”, explica Sandro 
Rodrigues, que é asses-
sor de imprensa do clube 
e quem “pilota” o drone.

Com uma visão am-
pla do gramado, a comis-
são técnica do Tricolor 
consegue ver toda a linha 
tática e movimentação 
dos jogadores, conse-
guindo fazer os ajustes 
de correção.

“O equipamento aju-
da muito na geração de 
conteúdo informativo 
para corrigirmos o po-
sicionamento da equipe 
em campo. Por ser um 
equipamento versátil, 
facilita bastante essa di-
nâmica das imagens e 

Uso de Drone ajuda a posicionar melhor a equipe em campo durante os jogos

agrega muito para ajustar 
o trabalho da linha de 
defesa e ataque”, analisa 
o técnico primaverino 
Paulo Pereira.

O uso de drone não é 
uma novidade no futebol, 
mas são poucos os clu-
bes do interior paulista 
com condições finan-
ceiras para arcar com a 
tecnologia.

“A maioria dos gran-
des clubes europeus e 
brasileiros já utiliza esse 
recurso. Nos times do in-
terior essa dinâmica vem 
aos poucos sendo usada, 
mas acredito que em bre-
ve a maioria dos clubes 
nacionais vai incluí-la 
nesse processo de análise 
tática. Isso também vai 
abrir portas para um novo 
mercado profissional e 
para especializações de 
quem já trabalha na área 
esportiva”, salienta Ro-
drigues, que desde 2016 
atua profissionalmente 
com drone e há 27 anos 
como fotógrafo.

Paulista A3
Ainda com chances 

claras de classificação, 
o Esporte Clube Prima-
vera volta a campo nes-
te sábado (3), pela 14ª 
rodada do Campeonato 
Paulista Série A3.

O duelo será con-
tra o Noroeste, sim-
plesmente o líder da 
competição. O con-
fronto ocorre às 15h, 
no Gigante da Vila em 

Indaiatuba, sem a pre-
sença do torcedor.

Depois de perder 
por 3 x 2 para o Comer-
cial em Ribeirão Preto, 
o Fantasma caiu para a 
décima posição com 15 
pontos. Entretanto, as 
chances de classifica-
ção para a fase seguinte 
ainda são grandes, já 
que o Tricolor tem um 
ponto a menos que o 
Olímpia, último time 
do G8.

Além de Primavera 
a Noroeste, mais sete 
jogos marcam a roda-
da do fim de semana 
do Paulistão Série A3. 

Confira:
Sexta-feira (dia 2)
15h – Paulista x Li-
nense – em Jundiaí
15h – Batatais x Velo 
Clube – em São José 
do Rio Preto
17h – Osasco x Capi-
variano – em Osasco
17h – Marília x Des-
portivo Brasil – em 
Marília

Sábado (d ia  3) 
15h – Primavera x 
Noroeste – em In-
daiatuba
15h – São Bernardo 
x Barretos – em São 
Bernardo
15h – Rio Preto x Na-
cional – em São José 
do Rio Preto
17h – Olímpia x Co-
mercial – em Olímpia

Fonte: Federação Paulista de 
Futebol (FPF)



REPRODUÇÃO

Programa Mais Saúde aborda os 
aspectos do cuidado domiciliar 
Principais questões foram respondidas pelo gestor do curso de Enfermagem da Unimax

No  p r o g r a m a 
Mais Saúde de 
23 de setembro, 

o Dr. Eduardo Santos 
conversou com o gestor 
pedagógico do curso de 
Enfermagem da Uni-
max, professor Alexan-
dro Marcos Menegócio, 
que falou sobre o cuida-
do domiciliar. 

“A atenção domici-
liar trata-se de um con-
junto de estratégias de 
serviços prestados pro 
uma equipe multiprofis-
sional no ambiente do 
domicílio”, iniciou Ale-
xandro. “Temos ali dois 
contextos basicamente: o 
atendimento domiciliar 
propriamente dito e a 
internação domiciliar, 
que diferem um pou-
quinho de acordo com 
a complexidade de cada 
paciente”, completou.

“As principais mo-
dalidades do cuidado 
domiciliar ocorrem tan-
to no contexto do SUS 
como no de convênio 
particular. As modali-
dades são as mesmas, 
porém, temos o que cha-
mamos de atendimento 
domiciliar 1, que é me-
nos complexo, para pa-
cientes com determinada 
limitação e necessitam 
de atendimento pontual. 
Já o 2 envolve o pacien-
te com avaliação mais 
complexa, e que exige 
cuidados mais direcio-
nados e periódicos”, ex-
plicou Alexandro.

O professor também 
citou o AD-3 (atendi-
mento domiciliar 3). “É 
aquele que tem comple-
xidade maior, que envol-
ve ventilador mecânico, 
medicação controlada 
e outros equipamentos. 
Além do tratamento, é 
necessário mais recurso 
material”, completou.

“O enfermeiro é o 
gerenciador desse cui-
dado. Ele tem o preparo 
adequado para adminis-
trar o atendimento do-
miciliar. Na Unimax já 
temos essa preocupação 
em formar enfermeiros 
capacitados para o aten-
dimento domiciliar. O 
próprio mercado vem 
exigindo essa competên-
cia”, ressaltou.

Alexandro lembrou 
ainda que o atendimen-
to domiciliar não é di-
recionado apenas aos 
pacientes idosos. “Pode 
ser para uma criança, um 
adulto ou jovem. Mas, 
a maioria dos pacientes 
nesta condição são ido-
sos. Percebemos isso 
por conta do aumento 
da expectativa de vida, e 
vemos nas famílias o que 
chamamos de “geração 
sanduíche”, ou seja, há 
na família o filho e o 
filho do filho na mesma 
casa”, argumentou.

“Após a pandemia, 
passou a existir o cuidado 
para quem atende e para 
quem é atendido”, pros-
seguiu o professor. “Para 

os profissionais é impor-
tante uma organização 
para que não haja entrada 
e saída de gente a toda 
hora, as visitas devem ser 
gerenciadas, e a higiene 
protocolar, que deve ser 
seguida”, observou.

“Desde 2016 vimos 
trabalhando com uma 
proposta ligada à questão 
da prática. Então, o aluno 
vivencia, já no primeiro 
semestre, momentos da 
prática. Ele entra em con-
tato direto com o território 
da profissão, e em seguida 
vai se habituando à instru-
mentação e se especiali-
zando em categorias”, 
disse Alexandro.

“Vale frisar a impor-
tância da complementa-
ção de profissionais no 
cuidado domiciliar. O 
enfermeiro tem papel 
focado no cuidado, e o 
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médico, no tratamento 
da doença. São coisas 
que se complementam 
em benefício do pacien-

te. Enquanto o médico 
cuida da doença, o en-
fermeiro trata do doente, 
e desse modo, quem 

recebe a qualidade de 
atendimento é o pacien-
te”, reforçou Alexandro.



Operação conjunta entre Indaiatuba e Salto 
prende quadrilha de roubo de caminhões
Operação contou com o apoio das Guardas de Indaiatuba e Salto e Polícia Militar
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Uma operação 
conjunta das Di-
visões de Inteli-

gência da Guarda Civil 
de Indaiatuba e Salto e 
da Polícia Militar, reali-
zada nesta segunda-feira 
(28), terminou com a 
prisão de quatro homens, 
integrantes de uma qua-
drilha, especializada em 
roubo de caminhões.

A operação teve iní-
cio, após um roubo ser 
registrado em Indaiatu-
ba. Com isso, a equipe de 
Inteligência da Guarda 
Civil processou infor-
mações das câmeras de 
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monitoramento urbano 
e veicular da cidade e 
identificou dois veículos 
possivelmente utilizados 

Um homem de 35 
anos  foi  preso pela 
Guarda Civil na tarde 
do último domingo (27), 
após ser flagrado diri-
gindo embriagado. Li-
gações ao 153 relatavam 
um acidente de trânsito 

Quatro homens, integrantes da quadrilha, foram presos

Indivíduo e toda a 
droga localizada fo-
ram conduzidos até a 
Delegacia de Polícia

A equipe do Canil 105 
da Guarda Civil localizou 
drogas em um terreno no 
Bairro Campo Bonito na 
manhã da última segun-
da-feira (28). A equipe 
deslocava pela Avenida 
Ottilia Ferraz de Camargo, 
quando três indivíduos, 
que estavam em terreno, ao 
avistarem a viatura, saíram 
correndo.

A atitude suspeita le-
vou a equipe a realizar o 
acompanhamento e abor-
dagem de um deles. Com 
o jovem foi localizado 
uma porção de maconha 
e R$82,00 em notas troca-
das. No terreno onde ele 
estava, a equipe realizou 
um trabalho de faro com o 
cão Baruck, que localizou 
escondidas 10 porções de 

CAMPO BONITO

EMBRIAGUEZ

Equipe do Canil localiza 
drogas em terreno

Guarda Civil prende motorista por embriaguez ao volante

maconha e 11 microtubos 
com cocaína.

Diante dos fatos, o in-
divíduo e toda a droga lo-
calizada foram conduzidos 
até a Delegacia de Polícia, 
onde a ocorrência foi apre-
sentada ao delegado.

pelos criminosos. Os 
veículos tinham muitas 
passagens pela cidade de 
Salto, que foi informada 

do caso.
Na tarde desta se-

gunda-feira, uma equipe 
da Polícia Militar rea-

lizava o patrulhamento 
preventivo da Avenida 
José Maria Marques de 
Oliveira, na cidade de 
Salto, quando visuali-
zou um dos veículos. O 
carro foi abordado e um 
dos indivíduos em seu 
interior foi reconhecido 
como o autor do roubo 
em Indaiatuba. Questio-
nados, os dois ocupantes 
do veículo informaram 
que estavam indo para a 
chácara de um amigo, no 
Jardim Arquidiocesano, 
na cidade de Salto.

Na chácara a equipe 
da Polícia Militar lo-
calizou dois revólveres 
calibre .38, 18 munições, 

seis aparelhos celulares, 
R$2892,00 e dois ho-
mens. Um deles acabou 
confessando que fazia 
parte de uma quadrilha 
de roubo de caminhões, 
apontando os indivídu-
os responsáveis pelos 
roubos e por manter os 
motoristas em cativei-
ro. Diante dos fatos, os 
quatro homens e todo o 
material localizado foi 
apresentado na Delega-
cia de Polícia de Salto, 
onde a autoridade de 
plantão decretou a prisão 
em flagrante dos quatro 
indivíduos, que perma-
neceram a disposição da 
justiça.

envolvendo um veículo 
Classic Life e um Corsa, 
na Rua Álvaro dos San-
tos, no Jardim Adriana.

As vítimas, ocupan-
tes do veículo Corsa, 
uma mulher de 26 anos 
e sua filha de 11 meses, 

foram socorridas e en-
caminhas ao Hospital 
Augusto de Oliveira 
Camargo, onde a criança 
foi submetida cirurgia 
devido a uma fratura 
no fêmur. Uma equipe 
da Polícia Cientifica foi 

acionada para periciar 
o local do acidente e os 
veículos envolvidos.

O condutor do veí-
culo Classic Life, com 
claros sinais de em-
briaguez,  foi  det ido 
pela equipe da viatura 

106 da Guarda Civil e 
conduzido até a Dele-
gacia de Polícia, onde 
o delegado de plantão 
tomou ciência do caso. 
O motorista foi levado 
ate o IML na cidade 
de Campinas, local em 

que realizou um teste 
de embriaguez. Com o 
laudo do teste positivo 
em mãos, o delegado de 
plantão ratificou a voz 
de prisão do motorista 
pelo crime de embria-
guez ao volante.
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ACAFI realiza concertos online em outubro

A A s s o c i a ç ã o 
Camerata Fi-
larmônica de 

Indaiatuba (ACAFI) re-
aliza nos próximos dois 
domingos, 11 e 25 de 
outubro, apresentações 
de concertos online que 
serão exibidos no canal 
do YouTube. 

No dia 11, às 19h, 
haverá o lançamento 
do concerto “Lendas do 
Rock”, onde o “Quar-
teto Guarany” inter-
preta grandes clássicos 
do rock, como Queen, 
ACDC, Bon Jovi, den-
tre outros. E no dia 25, 
às 19h, o mesmo con-
junto instrumental traz 
ao público infantil um 
espetáculo mágico para 
homenagear o mês da 
criança.

Mais informações 
www.cameratafilarmo-
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nica.org ou pelo telefone 
(19) 98303 7213 (What-
sapp).

Sobre a ACAFI
A Camerata Filar-

mônica de Indaiatuba 
é uma associação sem 
fins lucrativos (ACAFI), 

atuante no segmento 
musical, com propósitos 
artísticos, educacionais 
e sociais.

Nossa equipe con-
ta com músicos pro-
fissionais, educadores 
musicais e cargos de 
apoio de gestão, além 

Apresentações serão exibidas no canal do YouTube da Camerata
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

de nossa Diretoria Exe-
cutiva, Conselho Diretor 
e Conselho Fiscal.

A ACAFI mantém 
a atuação de grupos 
musicais, como a Ca-
merata Filarmônica de 
Indaiatuba, a Camerata 
Filarmônica Jovem, a 

A Camerata Filarmônica de Indaiatuba é uma associação sem fins lucrativos (ACAFI), atuante no segmento musical

Camerata Filarmônica 
Aprendiz e o Quarteto 
Guarany, além do Pro-
jeto Camerata Comuni-
dade, em Parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Cultua de Indaiatuba e a 
Prefeitura Municipal de 
Indaiatuba.

A Camerata atendeu, 
diretamente, em 2019, 
cerca de 350 pessoas, 
entre músicos profis-
sionais e amadores, es-
tudantes de música, e 
crianças e adolescentes 
iniciantes no ensino mu-
sical.



Restaurante Tuia Armazém: o clima 
da fazenda no coração de Indaiatuba
A casa é especializada em charcutaria, oferecendo ainda carnes nobres e a opção vegetariana

O r e s t a u r a n t e 
T u i a  A r m a -
zém é o úni-

co especializado em 
charcutaria suína na 
cidade, além do me-
lhor cardápio de car-
nes nobres e a opção 
vegetariana. “Fazemos 
tudo com muito ca-
rinho, priorizando a 
excelência dos pratos 
e, principalmente do 
atendimento”, destaca 
a proprietária, Daniela 
Amstalden. 

“Nosso espaço é 
aconchegante, dentro 
de uma tulha de café, 
que a família mantém 
há mais de 100 anos. 
O melhor disso é que 
estamos apenas a cinco 
minutos do Centro de 
Indaiatuba, ou seja, 
oferecemos o clima da 

fazenda no coração da 
cidade”, completa.

Daniela acrescenta 
que o espaço conta 
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também com total fa-
cilidade de acessibi-
lidade. “Temos esta-
c ionamento amplo, 

playground e fraldário, 
o que proporciona um 
excelente lugar para o 
passeio em família”, 
garante.

O carro-chefe do 
cardápio do Tuia Ar-
mazém é a famosa pan-
ceta caracol defuma-
da e pururucada, que 
acompanha deliciosa 
porção de mandioca 
com bacon e molho es-
pecial do Chef Adriano 
Gomes. “Além disso, 
também trabalhamos 
com cardápio diver-
sificado de carnes no-
bres, porções e pratos 
kids”, cita Daniela.

Entre as variadas 
sobremesas servidas 
pelo Tuia Armazém, 

a proprietária revela 
que a mais pedida é a 
torta de paçoca. “Ela é 
a queridinha, exclusiva 
da casa”, comenta.

Prato Executivo
Durante a semana, 

de terça a sexta-fei-
ra, das 11h às 15h, o 
Tuia Armazém oferece 
opções de pratos exe-
cutivos. “Aqueles que 
possuem período curto 
de almoço podem li-
gar para encomendar e 
agendar o horário; as-
sim, quando chegarem 
ao restaurante o prato 
estará pronto para ser 
servido”, garante Da-
niela. 

Delivery
O Tuia Armazém 

também oferece o de-
livery, de terça a sex-
ta-feira, das 11h30 às 
14h30, nas opções de 
pratos à la carte, exe-
cut ivo e  marmitex. 
“Entregamos em toda 
Indaiatuba, e os pedi-
dos podem ser feitos 
pelo WhatsApp: (19) 
99483-2821, ou pelo 
telefone (19) 3875-
2046. 

Nossos colaborado-
res estarão sempre à 
disposição para aten-
der a todos de forma 
personalizada”, con-
clui Daniela.

Endereço
O Tuia Armazém 

fica na Rodovia João 
Ceccon, 370 (antigo 
238), Bela Vista (saída 
para Cardeal, a 5 min. 
do Centro),  Indaia-
tuba.  Contato:  (19) 
3875-2046 e 99483-
2821 (delivery). 

Site: http://tuiaar-
mazem.com.br - Fa-
cebook: https://www.
facebook.com/tuiaar-
mazem/ -  Instagram: 
@tuiaarmazem 

Horários de 
funcionamento
De terça à sexta-fei-

ra: das 11h às 15h
Sábados e domin-

gos: das 11h às 17h
** Encerramento da 

cozinha aos sábados e 
domingos: 16h

O espaço é aconchegante, dentro de uma tulha de café, que a família mantém há mais de 100 anos

FOTOS: DIVULGAÇÃO/ACADEMIA 40+

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

O Tuia serve cardápio variado, incluindo receitas exclusivas da casa
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Marina e Dauri com o lindo Spike em consulta na 
Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 
1050 - Centro, (19) 3875-2715

Dra Andrea com Baruk após castração 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 tosa

Clínica 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!

Você não pode deixar de conferir a nova Coleção Verão da By 
Faby Modas, com lindíssimos modelos, de todos os tamanhos 
inclusive Plus Size. Corra, não fique fora dessa! Av. Ário 
Barnabé, 1389 – Fone: (19) 3394-2109

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

Quem completou mais um ano foi o Reginaldo mais 
conhecido como Melocotom e Dentinho da COP. O Jornal 
Mais Expressão deseja felicidades. 

Adelaide Decorações

Mauro do Studio M&N recebendo o Bolo da Madre, mimo 
do Jornal Mais Expressão.

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, cobertura 
churrasqueira Monte Verde Indaiatuba. A Mr. Roof 
estruturas para telhados em aço galvanizado, trabalham 
com orientação na execução da montagem ou entregam 
seu telhado pronto. Telhados embutido para uso de telhas 
galvanizadas, fibrocimento e também telhados com telhas 
cerâmicas. Mr Roof inovação em telhados. Faça orçamento 
sem compromisso por e-mail ou WhatsApp: comercial@
mrroof.com. Br Fone (19) 98355-8383

Mr. Roof

By Faby Modas



Studio Camila Mancini receberá o prêmio revelação na 15ª edição

O Troféu Frutos 
de Indaiá chega 
a sua 15ª edição 

Reconhecimento e credibilidade 
marcam o Troféu Frutos de Indaiá
Prêmio ganhou a confiança dos empresários devido a sua credibilidade na pesquisa

FOTOS SICA

e com muitas histórias 
de sucesso para contar. 
Afinal nesses 15 anos, 
centenas de empresas 
e empresários subiram 
ao palco do evento de 

premiação para receber 
o Troféu Frutos de Indaiá 
que simboliza o reco-
nhecimento do público 
ao serviço prestado pela 
empresa escolhida como 
a melhor em seu ramo de 
atuação.

Tradicional na cidade, 
o Troféu Frutos de Indaiá 
ganhou a confiança dos 
empresários locais de-
vido a sua credibilidade 
na pesquisa de satisfa-
ção realizada com os 
moradores da cidade. A 
pesquisa para conhecer 
os premiados de 2020 
ocorreu nos meses de 
outubro e novembro de 
2019 e foram ouvidas três 
mil pessoas. Logo após 
que a apuração é feita, as 
empresas e empresários 

que se destacaram são 
contatadas pela equipe 
do Troféu Frutos de In-
daiá para participar da 
Campanha Publicitária 
que acontece durante 
todo o ano em todas as 
mídias do Grupo Mais 
Expressão.

Campanha 
Publicitária
O Troféu Frutos de 

Indaiá visa não somente 
reconhecer as empresas e 
empresários que se des-
tacaram em seu ramo de 
atividade, mas também 
gerar um retorno finan-
ceiro e dar visibilidade 
aos premiados através da 
campanha publicitária re-
alizada pelo Grupo Mais 
Expressão.

A14 | Frutos de Indaiá 

D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Daniela de Paula Amstalden e Jose Donato Amstalden do Tuia Restaurante

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida a cota 
publicitária que desde 
março as empresas e em-
presários que receberão o 
Troféu Frutos de Indaiá, 
e que foram escolhidos 
através de voto popular, 
tem sua marca veiculada 
em todas as mídias do gru-
po como jornal impresso, 
revista, redes sociais e 
programas da WebTv.

“Dar um retorno fi-
nanceiro, credibilidade e 
visibilidade às empresas 
premiadas é o nosso prin-
cipal objetivo, por isso 
iniciamos a campanha pu-
blicitária no início do ano 
e segue até dezembro”, 
disse o presidente do Gru-
po Mais Expressão, Alan 
Di Santi. “As empresas e 

profissionais que partici-
pam do Troféu Frutos de 
Indaiá têm um grande sen-
timento de orgulho, pois 
foram escolhidas por seus 
clientes e pela população, 
como as melhores em seu 
segmento”, ressalta.

As cotas para a par-
ticipação na entrega do 
Troféu Frutos de Indaiá 
2020 estão sendo ofere-
cidas para as empresas e 
empresários eleitos. “Já 
entramos em contato com 
grande parte dos eleitos 
pela população. A cam-
panha publicitária inclui 
além da veiculação do 
nome da empresa nas mí-
dias do grupo, uma noite 
de premiação com direito 
a jantar a francesa e um 
show especial”, informa.
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 917

ACEITA PERMUTA POR 
APARTAMENTO NA BIAXA-

DA SANTISTA
( PREFERÊNCIA PRAIA 

GRANDE, SANTOS OU GUA-
RUJÁ ). R$ 800,000,00 

CHACARA

BAIRRO ALDROVANDIA – 
CH00336

CHACARA - TERRENO 18.150M² 
AREA RURAL , CONTEM 05 CA-
SAS. CASA 01: CASA PRINCIPAL:  
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE COM CLOSET, SALA,
DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 

COZINHA, 02 WC, LAVANDERIA. 
CASA 02: CASA DO CASEIRO: 03 
DORMITÓRIOS, SALA  GRANDE, 

COZINHA, WC, LAVANDERIA, 
VARANDA, 01 QUARTO EXTER-

NO COM BANHEIRO.
CASA 03: 01 DORMITÓRIO, 

COPA PEQUENA , WC, ESCRITÓ-
RIO EXTERNO.

CASA 04: 01 SUITE, HALL DE 
ENTRADA , COZINHA, 03 VAGAS 

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

JARDIM DOS IMPÉRIO – 
VILA ITÚ - CA03213

LINDA CASA, ÓTIMO ACABA-
MENTO. 03 DORMOTÓRIOS, 
SENDO 01 SUITE,SALA, WC, 

COZINHA, AREA DE SERVIÇO,
AREA GOURMET, GARAGEM 
PARA 02 CARROS E JARDIM 
NA FRENTE. R$ 424.000,00

PARK REAL – CC00106
03 SUÍTES ( 01 SUÍTE  PAV. 

TERREO ), SALA 02 AMBIEN-
TES, COZINHA, AREA GOUR-

MET.
GARAGEM PARA 02 AUTOS.

R$ 500.000,00

JARDIM MOACIR ARRUDA – 
CA03215 03 DORMITÓRIOS  

( 01 SUÍTE ) TODOS COM 
ARMÁRIOS E AR CONDICIO-

NADO, SALA, 02 AMBIENTES, 
LAVABO, AMPLA COZINHA 

PLANEJADA, CHURRASQUEI-
RA, GARAGEM PARA 04 VEÍ-

CULOS.
R$ 560.000,00

JARDIM REGINA – CA033057
IMÓVEL DIFERENCIADO PELO 

SEUS PLANEJADOS NOS 03 
DORMITÓRIOS, BANHEIROS,
COZINHA, AREA DE SERVIÇO, 
SALA, AREA GOURMET, GE-
RADOR DE ENERGIA A GÁS, 

SISTEMA
DE SEGURANÇA, PORTÃO 
ELETRÔNICO E 07 APARE-

LHOS DE AR CONDICIONA-
DOS, 

IMÓVEL SEMI MOBILIADO.
03 DORMOTÓRIOS ( 01 SUITE 
), COZINHA, AREA DE SERVI-

ÇO, SALA 02 AMBIENTES,
BANHEIRO SOCIAL, AREA 
GOURMET COM LAVBO E 
PISCINA 7 x  2,30 M COM 

LED E CASCATA.
GARAGEM PARA 04 AUTOS.  

VENDA CASAS 

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-

ZINHA, 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 AU-
TOS ( PORTÃO ELETRONICO ).

R$ 350.000,00

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

COZINHAS, WC, CHURRASQUEI-
RA, 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,

CHURRASQUEIRA, GARAGEM 
PARA 02 CARROS COBERTA. R$ 

395.000,00

VILA GEORGINA – CA03211
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, WC, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, 

GARAGEM PARA
 02 CARROS COBERTA. 

R$ 415.000,00 

LOCAÇÕES SALAS, CASAS CO-
MERCIAIS E SALÕES  

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

+ IPTU 
 

SALÃO . JD CALIFORNIA  SL00375 
SALÃO 60 m² E WC 
R$  900,00 + IPTU 

CASA COMERCIAL CENTRO 
SL00358 

04 SALAS, COZINHA, E BANHEI-
RO R$ 1800,00 +  IPTU

 
TERRENO P/ ESTACIONAMENTO, 

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 ARMÁRIOS 

PLANEJADOS E OUTRO
COM ARMÁRIO E MESA DE ES-

CRITÓRIO, COZINHA PLANEJADA 
COM FOGÃO EMBUTIDO, PORTA 
DE VIDRO SEPARANDO COZINHA 
DA LAVANDERIA, WC COM BOX 
E GABINETE, 01 VAGA DE GARA-
GEM. APARTAMENTO DE FREN-

TE. 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, BANHEIRO, COZINHA 

A,S. VAGA P/ MOTO 
R$ 500,00  

SANTA CRUZ CA03223 
01 DORM, COZINHA E BA-

NHEIRO 
GARAGEM  

R$ 700,00 INCLUSO IPTU

COSTA E SILVA, RUA BRASIL / 
CRISTO  CA0224 

01 DORM, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 

QUINTAL E GARAGEM PARA 
ATÉ 03 AUTOS 

R$ 780,00 INCLUSO IPTU

ITAICI CA0920 
02 DORM, SALA, COZINHA,  

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO 
R$ 850,00 + IPTU

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 

PADRE BENTO PACHECCO 
02 DORM, 02 SALAS, COZINHA, 
A.S, 02 BANHEIROS,  QUINTAL 

E GARAGEM COBERTA 
R$ 1380,00 ( ISENTO DE IPTU)

VILA ALMEIDA – CA3191

02 DORM, SALA, COZ, WC, GA-
RAGEM PARA 02 AUTOS. EDÍCU-

LA COM 01 SUITE.
R$ 1.400,00

 
JD. OLINDA CA03028 

03 DORM ( 01 SUÍTE), COZINHA 
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

KITNET – JD. ALICE – AP00972
KITNET SOBRE MERCADO EURO
DORM., COZINHA E BANHEIRO.

R$ 700,00 ( INCLUSO ÀGUA, 
IPTU E WIFI 

KITNET CENTRO ED YPÊ 
PORTARIA 24HRS, ELEVADOR. 
R$ 850,00 INCLUSO COND E 

IPTU

APARTAMENTO  
COND. AZALEIA DE ITAICI   AP 

00967 
03 DORM, SALA, COZINHA, A,S, 

BANHEIRO  
E 01 VAGA 

R$ 900,00 + COND. + IPTU

KITNET CENTRO ED VERONA  
MOBILIADA 01 DORM, COZI-
NHA, A.S., BANHEIRO, E UMA 

VAGA COBERTTA 1300,00 ( 
INCLUSO COND E IPTU) 



B2 Imóveis

AP04651 - VILA SFEIR - AU.75 m²- 02 Dormitórios, sendo 01 suíte com armários 
planejados. 01 wc social. WCS com Gabinetes, Box Blindex, Chuveiros e Espelhos. 
Cozinha Planejada. Lavanderia. Sala 02 ambientes. Varanda Gourmet com churras-
queira em inox; Bancada com pia embutida e Quintal Lateral. Tudo com tela de 
proteção. 01 vaga de Garagem. ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Piscina, Chur-
rasqueira, Academia, Playground. R$ 1.600,00 + COND. + IPTU.

AP04837 - JARDIM PAU PRETO - AU.96m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC so-
cial, lavabo, sala 02 ambientes, cozinha planejada, 02 vagas cobertas. Apartamento 
com armários planejados no dormitório, corredor, cozinha, banheiros e lavanderia. 
Localização em um dos melhores bairros da cidade em condomínio completo. R$ 
3.000.00 + COND. + IPTU.

CA08922 - CONDOMÍNIO JARDIM RESIDENCIAL DONA LUCILLA - AT 300m² AC 
263m² -SOBRADO COM 04 SUITES E PISCINA - PARTE SUPERIOR: 03 suítes, sendo 
01 com closet, banho com cuba dupla e chuveiro duplo. PARTE INFERIOR: Dormitó-
rio com opção de escritório ou suíte. Sala ampla 02 ambientes. Lavabo. Cozinha com 
gabinetes unificada com churrasqueira com gabinetes. Lavanderia fechada.  ÁREA 
EXTERNA: Piscina com hidromassagem. 04 vagas, sendo 02 cobertas. ÁREAS CO-
MUNS DO CONDOMÍNIO:  Quadra poliesportiva. Campo de futebol society grama-
do. Piscina Adulto e infantil. Churrasqueira. Salão de festa. Segurança 24H. VENDA 
R$ 1.400.000,00 - ESTUDA PERMUTA.

AP04866-AU.68m²- MAROC- 02 dormitórios com armários, sendo suite com acústica, 
sala 02 ambientes, sacada fechada em vidro, Wc social cozinha planejada, lavanderia, 02 
vagas de garagem. Área de lazer completa e portaria 24 hs. R$ 424.000,00.

AP04570 - JARDIM PAU PRETO - EDIFICIO DUE TORRE SOLE - AT 128,86M² - 03 
dormitórios sendo 02 suítes, com piso em madeira. 01 WC social. Sala de TV/estar/
jantar com piso em madeira. Lavabo. Sacada/Terraço com fechamento em vidro. 
Cozinha com pia em granito. Lavanderia com tanque embutido, bancada em grani-
to, pastilhas e 01 WC. 03 vagas de garagem coberta com Hobby-box disponível para 
todos os apartamentos no subsolo. ÀREA DE LAZER: Piscinas, academia, sauna, sala 
de massagem, cinema, sala de jogos, brinquedoteca, espaço gourmet, quadra po-
liesportiva, área de jardinagem, horta e playground. R$ 900.000,00

AP04865 - EDIFICIO PIATÃ - CIDADE NOVA I - EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - AU 95m² 
- 03 dormitórios com armários planejados (sendo 01 suíte), sala 02 ambientes 
(estar e jantar), WC social, cozinha planejada, lavanderia com armários e 01 vaga 
coberta para auto. R$ 1.300,00 + Condomínio + IPTU.

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

dorm; Gabinetes de banheiro/Espelhos/Box Blindex. 
ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Salão de festas adul-
to e infantil, brinquedoteca, playground e recanto da 
mamãe, Salão de jogos, Fitness, Praça Boulevard, Mini 
Quadra Poliesportiva, Espaço Grill com Área de Convívio, 
Piscinas Adulto e Infantil, Sauna. LOCAÇÃO R$ 3.500,00 + 
IPTU + CONDOMÍNIO.

AP04858 - JARDIM NOVO HORIZONTE -APARTAMENTO 
EM EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - AU. 66,54m² - 02 dormi-
tórios sendo 01 com armários, cozinha e área de serviços 
com armários pré-fabricados, banheiro com gabinete, 
sala com painel, 01 vaga de garagem sem cobertura, varal 
de teto e estrutura para ar condicionado. R$ 1.350,00 + 
CONDOMÍNIO + IPTU

CA08969- JARDIM AMÉRICA - EXCELENTE CASA EM ÓTI-
MA LOCALIZAÇÃO -  RESIDENCIAL E PARTE COMERCIAL, 
PODENDO RESIDIR E TRABALHAR NO LOCAL - AT.510m² 
AC 446m² AU 376,82 m² - 05 suítes com armários sendo 
01 hidro com closet, sala de estar, jantar  e sala de tv, + 
03 salas comerciais, cozinha planejada, despensa, lavan-
deria planejada, 08 banheiros, biblioteca, quintal, cerca 
elétrica, câmera de monitoramento. Área gourmet com 
churrasqueira e piscina, garagem coberta para 06 autos. 
R$ 7.000,00 + IPTU

VENDA

TE06132-AT.282m²-JARDIM EUROPA- Excelente terreno 
plano, localização privilegiada. R$ 250.000,00

TE05822 - JARDIM COLONIAL - AT 323,40 m² - TERRENO 
COMERCIAL NA AVENIDA PRINCIPAL DO JD COLONIAL!  
R$ 388.000,00

CA08700 - CONDOMÍNIO JARDIM RESIDENCIAL 
DONA LUCILLA - AT 300m² AC 327,00 m²- 05 SUÍTES, 
SEND0 01 EMBAIXO - PARTE SUPERIOR: 04 suítes.  Sala 
Ampla de TV. PARTE INFERIOR: 01 suíte. Lavabo. Co-
zinha Ilha. Despensa. Lavanderia Fechada. Garagem 
para 04 carros, sendo 02 cobertos. ÁREA EXTERNA: 
Área Gourmet; Piscina e 01 WC. OBS.: Sem móveis 
planejados. ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO:  Qua-
dra Poliesportiva; Salão de Festas; Pista de Cooper e 
piscinas. R$ 1.400.000,00 - (ESTUDA PERMUTA POR 
IMÓVEIS EM INDAIATUBA).

CH01579- AT. 5500 m²- AC-550 m²- COLINAS DO 
MOSTEIRO DE ITAICI- Chácara mobiliada com 04 dor-
mitórios sendo 01 suite,03 salas, cozinha, lavanderia, 
toda avarandada, possui jardim e pomar, piscina, casa 
do caseiro, garagem para vários autos. R$ 900.000,00.

CA08983 - JARDIM REGINA - AT. 250 m² AC. 209 m²- 
Excelente casa com 2 dormitórios, WC social e varan-
da, sala de estar, sala de tv, área de luz, sala de jantar, 
cozinha, lavanderia, área gourmet com churrasqueira, 
wc e cozinha,  canil , piscina com aquecimento solar e 
garagem para 2 autos coberta. R$ 545.000,00.

CA08985 - CASA TÉRREA - AT 73m², AC 37,6m² - 01 
Dormitório Amplo, 01 Sala, Cozinha, WC Social, Quin-
tal e Garagem p/01 Auto. R$ 149.900,00.

CA08984 - CASA TÉRREA - JARDIM PAU PRETO - 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO - AT 125m², AC 100m², 
03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), Sala, Copa e 
Cozinha, Área de Serviço e Garagem p/ 02 Autos 
Cobertos. R$ 399.000,00.

LOCAÇÃO

GL00428 - RECREIO CAMPESTRE JÓIA DE INDAIATUBA/
SP - AT 1,000.00m² AC 422.10m² -  GALPÃO COM DOCA, 
Recepção, Wc Adaptado, Vestiários Fem e Mas, Refei-
tório. MEZANINO: Salas Administrativas com WC - R$ 
6.500,00 + IPTU.

SL01012 - SALÃO COMERCIAL DE ESQUINA - ÓTIMA LO-
CALIZAÇÃO -  JARDIM MORADA DO SOL - AT 200 m² . 
R$ 3.500,00 + IPTU

AP01162 - CENTRO - EDIFÍCIO ROCCAPORENA - AU 71 
m² - 02 dormitórios, sala 02 ambientes com sacada, co-
zinha, lavanderia e 01 WC social.  02 vagas cobertas. LO-
CAÇÃO R$ 1.100,00 + COND. + IPTU.

AP02512-MAROC- AU. 68 m²- 02 dorm., sendo 01 suí-
te com armários (instalando na suíte e no corredor), 
sala 02 ambientes com sacada com vista para o lago do 
Parque Ecológico, WC social, banheiros com gabinetes, 
espelho, chuveiro e box blindex, cozinha planejada, la-
vanderia, garagem para 02 autos no subsolo. Segurança 
24H, área de lazer completa piscina, quadra esportiva, 
churrasqueira, sauna, playground, salão de festas, aca-
demia, cinema). Obs Recebe o sol da manhã. LOCAÇAO 
R$ 1.700,00 + COND. + IPTU.

AP04614 - CIDADE NOVA – AU.116m² - 03 suítes, sendo 
01 com closet. Cozinha. Lavanderia. Sala de TV e estar. 
lavabo. Varanda Gourmet aberta com churrasqueira. 
OBS.: Preparação para ar condicionado nas 3 suítes e 
nas salas. Aquecedor de gás. 02 vagas de garagem co-
bertas com depósito privativo.  EM 30 DIAS PREVISTA 
A INSTALAÇÃO: Armários planejados no closet; Em 01 



B3Imóveis

         

VENDA

CASAS

CA00332JD HUBERT-3 dorms +dep+2 vagas. .....................................................R$ 360.000,00
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
CA00270-VILA LOPES-03 dorms c/ suíte+dep+2 vagas ......................................R$ 395.000,00
CA00329-VILA SUÍÇA- 04 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ................................R$ 950.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00341 SANTA CLARA-4 suítes +dep+4vagas R ..............................................$1.750.000,00
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$ 1.050.000,00
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
CA00317-JARDINS DE ROMA-3 suítes c/ closet + dep + 2 vagas ........................R$ 790.000,00

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
AP00125-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas ............................R$ 750.000,00
AP00126-SANTA BARBARA-02 dorms+dep+2vagas. .........................................R$  230.000,00

CHÁCARAS

CH00053 VALE DAS LARANJEIRAS 4 dorm + dep+ 4vagas(Aceita permuta)  R$2.200.000,00
CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina  ........................R$ 980.000,00
CH00046-MONTE MOR- 02 dorms +dep c/ piscina. Aceita Permuta. ................R$ 650.000,00 
CH00050-POLARES- 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$ 270.000,00
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. SANTA MARTA- SALTO 180M. ........................................................R$ 100.000,00
TE00233-JD. SEVILHA- Comercial 1060M............................R$  3.500,00 ( o metro quadrado)
TE00243-DUAS MARIA-360M ............................................................................R$ 425.000,00
TE00249-VIENA-280M........................................................................................R$ 200.000,00
TE00250-GRAND RESERVE 263M. ......................................................................R$ 185.000,00

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
ST00017-VIDEIRA-20.000MTS  ....................................................................... R$ 1.700.000,00

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

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
CA00315-JARDIM REGINA- 3 dorms+dep+2vagas .................................................R$ 2.650,00
CA00347-PAU PRETO- 02 dorms+dep+ 2 vagas(comercial). ..................................R$ 3.250,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep 04 vagas. ............................ R$ 10.000,00+cond+iptu

VENDAS     

  CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA216 -JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha ampla, lavanderia 
coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão eletrônico. Aceita Permuta com casa menor 
no Jardim do Vale. 
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.
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$265 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, sala, cozinha 
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

  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
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$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, banheiro, lavan-
deria, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa em condomínio ou apar-
tamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 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

  CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área construída 405,00 
m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão construtivo e acabamento, 
com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7 dormitórios sendo 2 suítes 
no segundo pavimento (1 master) com sacada em "L" e porta balcão mais 3 dormitórios e 1 suíte no térreo. 
Ainda no pavimento superior, sala de cinema com janelão e sacada. Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar 
com pé direito duplo e mezanino, sala de TV, cozinha com ilha e  armários, área gourmet integrada a sala 
e cozinha, deposito e lavanderia na área de serviço, terraço, piscina com revestimento em pastilhas, com 2 
banheiros, 4 vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, 
churrasqueira, piscina, playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
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. Pos-
sui 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, churrasquei-

ra, 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.
CA315 – CONDOMINIO MONTREAL – R$500 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha 
planejada, 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.                                                                                                      
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 condicio-
nado, 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, ga-
ragem 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, cozi-
nha 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
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
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 entra-
da 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.
TE20 - JD. PIEMONTE - R$217 MIL - 300 m². Aceita permuta com Honda Fit a partir do ano 2018.

 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 pequeno, 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
 
JD.MORADA DO SOL - R$600,00 - 1 dormitório, sala, cozinha e banheiro.
JD. PAU PRETO - R$1600,00 - 3 dormitórios sendo 1 suíte,  sala, cozinha, banheiro e  garagem para 
2 carros.
CIDADE JARDIM - R$1450,00 - 2 dormitórios, 2 banheiros com box blindex, sala, cozinha, chur-
rasqueira e garagem para 2 carros.
PARQUE RES. INDAIÁ- R$950,00 - 3 dormitórios, sala,cozinha, banheiro e garagem.
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. 

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 embuti-
do, lavanderia com armários embutido, banheiro e 1 vaga de garagem.
JD. TROPICAL – R$1000,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de serviço, 
sacada e garagem para 1 carro.
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

PARQUE DAS NAÇÕES - R$4.300,00 -  SALÃO COM 2 BANHEIROS. MEZANINO COM ES-
CRITÓRIO, BANHEIRO, COPA. PÉ DIREITO 6 METROS.
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 condiciona-
do, 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 

AP00132 MOACIR ARRUDA 3 dorms +dep+uma vaga ............................. R$1.250,00(incluso) 
AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ............................... R$ 1.100,00 cond+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
AP00123-EDIFÍCIO DUE-03 dorms c/ siíte+ dep + 2 vagas ....................R$2.850,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas ........... R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas .............. R$ 3.000,00 cond+iptu
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
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
AP00116-SÃO LORENÇO-02 dorms+dep+1vaga. ................................ R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00124-VILA DAS PRAÇAS-02 dorms+dep+1 vaga. .......................... R$ 1.600,00+cond+iptu
AP00128-EDIFÍCIO JATOBA-03 dorms+dep+2vagas. ........................... R$ 2.600,00+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 
CH00049-COLINAS DE INDAIATUBA-02 dorms + dep + pomar e canil ..................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
SL00015-JARDIM PAULISTA-56MTS. ............................................................. R$ 1.200,00+iptu
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MTS ............................................... R$ 4.000,00+iptu
SL00035-CENTRO- 50MTS c/ wc .................................................................... R$ 1.700,00+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 

OPORTUNIDADE
ELIAS FAUSTO

Á VISTA
TERRENO DE 1000MTS POR 

R$ 132.000,00



B4 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 Elétricos PousadaMecânica

Construção
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária

Produtos Naturais
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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$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
C a s a  C o n d o m í n i o 
Amistalden - Sobrado 
c/ 3 suítes, escritório. Es-
paço gourmet c/ churras-
queira e piscina. Ar con-
dicionado e aquecimento 
solar. 04 vagas para 
auto. F.: (19) 99783-
3154  CRECI 20825OF
C a s a  C o n d o m í n i o 
Bréscia  - 3 dormitórios 
c/ suíte, sala 2 ambientes 
e pé direito duplo, Cozi-
nha americana planeja-
da, espaço gourmet c/ 
churrasqueira Fino aca-
bamento. F.: (19) 99783-
3154 CRECI 208250F
Salto Villa dos Passa-
ros - Sobrado c/ 2 dor-
mitórios 2 wc + depen-
dências R$ 220.000,00 
F.: (19)  4105-7479
Vendo Casa Lauro Bue-
no - 2 quartos, sala, 
copa, cozinha, 2 wc, 
garagem p/ 2 carros. 
Doc ok. De 250.000,00 
por R$190.000,00 F.: 
(19) 3016-1685 / (19) 
98772-5790

Vendo Sobrado no Lito-
ral - 3 suítes c/ ar  con-
dicionado + 1 banheiro, 
churrasqueira, piscina. 
Condomínio Morada da 
Praia em Bertioga. Valor 
R$680.000,00. Aceito 
permuta por apto 4 dor-
mitórios ou casa em con-
domínio em Indaiatuba 
Fone: (19) 99715-7511
Vendo um sobrado no 
bairro Jardim Regente 
- interessado entrar em 
contato no celular (19) 
99356-7223 (WhatsApp)
Vendo Casa em Cardeal 
- Terreno de 125m² A.C. 
120 metros, 1 quarto, 1 
suíte, área de churras-
queira, banheiro social, 
sala cozinha, garagem 
coberta R$230.000,00 
Aceito carro até 40 mil 
e financiamento  F.: (19) 
99124-2964
Casa no Jardim do 
Vale - Área do terreno 
125m², área construída 
90 metros, sala, cozi-
nha, banheiro, 1 quar-
to e garagem coberta 
R$220.000,00  F.: (19) 
99124-2964
Vendo / Troco por Chá-
cara ou casa maior Par-
que das Frutas - Casa 
com 3dorm. Sendo 1 
suíte + 1 banheiro, sala, 
cozinha, corredor, la-
vanderia, churrasqueira, 
garagem p/ 2 carros por-
tão eletrônico tudo gran-
de. Terreno 6 x 25 Área 
construída 133 mts Valor 
R$ 450.000,00 na troca 
volto até R$50.000,00 F.: 
(19) 3816-8112 

 
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 Diferen-
ciado - 3 dormitórios 
sendo 2 suítes, lavabo, 
varanda, sacada, com 
ar condicionado, 112m² 
em prédio de alto padrão 
com estrutura comple-
ta ao lado do Parque 
Ecológico.  Valor  R$ 
790.000,00 Aceito tro-
ca por apartamento de 
4 dormitórios ou casa 
em condomínio F.: (19) 
99715-7511
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

Edíficio Maroc- Gara-
gem 2, 2 quartos Sacada 
com vidro R$ 430.000,00 
F.: (19) 99384-7400
Condomínio Nações 
Jd. Alice - Ótimo apar-
tamento no 1º andar 
com 02 dormitórios e 
vaga de garagem, aca-
bamento  exce len te , 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou  R$95 .000 ,00  de 
entrada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Cor-
ra!
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!
Apartamento 3 dorm 
no Vertentes do Itai-
ci - Chácara do Trevo. 
2 vagas cobertas, 85 
m² de área util. Móveis 
planejados na cozinha e 
banheiros. R$340.000 a 
vista ou aceita permuta 
com terreno no cond. 
Residencial Dona Lucilla, 
Duas Marias ou Maria 
Dulce. Direto com o pro-
prietário, 19-98339-7316

 
Edifício Atenas - LO-
CAÇÃO 4 dorm, suíte, 
sala, cozinha área de 
serviço armários embu-
tidos.  Aluguel 3.000,00  
+  cond.   R$ 1.480,00 
+ IPTU 192,00 F.: (19) 
98346-2299
Edifício Felicita  LOCA-
ÇÃO   Apartamento com 
3 quartos 1 suíte,  Cozi-
nha, lavanderia 2 vagas 
de garagem coberta,   R$ 
2.000,00  + IPTU 118,19   
+ Condomínio em torno 
de 590,00. Vista para o 
Parque Ecológico F.: (19) 
98346-2299

Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diver-
sas árvores frutíferas, 
play groud, a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. 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$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Chácara Colinas - Com 
2 dormitórios, banhei-
ros feminino e mascu-
lino R$ 750.000,00 F.: 
(19) 99783-3154 CRECI 
208250F
Sítio Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte Mor, 
Via asfaltada, ótima casa 
e mais duas edículas, 
Piscina, lago e área ver-
de preservada.F.: (19) 
99783 -3154  CRECI 
208250F
Vende-se uma chácara 
no Vale do Sol - com 
6 cômodos. Área total: 
1.000 m² Área constru-
ída: 170m² c/ 2 quartos 
sendo 1 suíte. 01 es-
critório, área gourmet, 
churrasqueira, piscina 
c/ banheiro, campo de 
fuebol. Toda avaranda-
da. Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. Acei-
ta financiamento. Aceito 
troca por casa no centro. 
Valor R$580.000,00 Fa-
lar c/ Carlos ou Sandra 
F.:(19) 97119-8369 / (19) 
99487-5089

 
Compro Lote de 1000 
metros - Para construir 
chácara em Indaiatuba. 
Pago R$50.000,00 ou 
troco por carro no mesmo 
valor F.: (19) 3816-8112
Vendo ou Troco, Con-
domínio VIDA REAL 
Itupeva NOBRE - Ter-
reno excelente c/ 800 
m2 completa infra, rede 
subterrânea, base $ 
280.000 aceito casa ou 
terreno, veiculos. Vale a 
pena como investimento 
ou para construir. Tratar 
c Paulo (19) 33923851 / 
(11) 986324131
Vende-se terreno Jar-
dim Valença - 130m² 
quadra F. Lote 11. Rua 
Cora Tomaso Lopes. 
Direto com proprietário 
F.: (19) 99723-8427
Terreno Monte Mor 
-  3 . 2 8 0  m e t r o s  R $ 
360.000,00 F . :  (19) 
99166-8272
Terreno Europark  - 
1000MTS INDÚSTRIAL 
R$ 400.000,00 F.: (19) 
4105-7479 
Terreno Campo Bonito 
-  Comercial c/180metros 
R$ 180.000,00 F.: (19) 
99166-8772
Vendo Terreno no Jd. 
Carlos Aldrovandi - 270 
metros, documentação: 
OK, Valor R$ 150.000,00. 
Aceito financiamento F.: 
(19) 98730-9484 

Terreno em Condomí-
nio fechado Horizon-
town - 450m² F.: (13) 
99712-3768

 
Vendo ponto comercial 
Borracharia - pronta 
para trabalhar, está em 
funcionamento. Avenida 
Ário Barnabé, 511. Falar 
com Sebastião F.: (19) 
3894-5279
Vendo (Repasse) de 
Franquia Oggi Sorvetes 
- Loja com 127m². Área 
total do imóvel 127m²  e 
Loja com 93m². Pronta 
para operar em Indaia-
tuba F.: (19) 99883-7775

 
Vendo Dinheiro (papel e 
moeda) antigos. Valor a 
combinar F.: (19) 99214-
1572
Vendo Teclado semi 
novo, com mais de 60 
ritmos brasileiros F.: (19) 
98120-3357
Vendo Sofa cama. Fa-
lar c/ Adaujiza F.: (19) 
98338-7384
Vendo  Fogão a gás. 
Falar c/ Adaujiza F.: (19) 
98338-7384

Vendo por tão  de  3 
metros X 1,80 altura 
R$500,00 Aceito cartão 
de crédito e parcelo F.: 
(19) 3935-1633 Sonia 
Batista
Vendo Máquina de car-
tucho R$300,00 Aceito 
cartão de crédito e par-
celo F.: (19) 3935-1633 
Sonia Batista
Vendo Porta de vidro de 
correr 1,60 R$ 400,00 
Aceito cartão de crédito 
e parcelo F.: (19) 3935-
1633 Sonia Batista

Vendo armário 4 gavetas 
e 4 portas em bom es-
tado R$ 200,00 F.: (19) 
98143-4184
Procuro para comprar 
Triciclo com bagageiro 
na frente Falar c/ Vina F.: 
(19) 99769-7055

 
Linea 2015 - completo 
R$35.000,00. Aceito tro-
ca  F.: (19) 99124-2964

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 
Ficam convocados todos os sócios da AAPI-Associação dos Aposentados 
e Pensionistas de Indaiatuba, que estejam no gozo de seus direitos, de 
acordo com o Estatuto Social, para a Assembléia Geral Ordinária, a rea-
lizar-se no dia 29 de outubro de 2020, na sede social, à Rua Comendador 
Antonio Nagib Ibrahim, número 299, as 19:00h, em primeira convoca-
ção, com a presença da maioria dos sócios quites com as obrigações, ou 
as 19:30h com qualquer número de sócios, para a seguinte ordem do dia: 
1) Eleição da Diretoria, e 50% do Conselho Fiscal e suplentes para o bi-
ênio 2021 / 2022. As chapas concorrentes deverão entregar a relação dos 
candidatos até dia15 de outubro, protocolada na secretaria da associação.
 
Carlos Alberto Tommazoni  
Presidente
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Empregos

Notas de Falecimentos
1.JUVENAL ALVES DE 
SOUSA com 77 anos, Ca-
sado (a) com VICENTINA 
MARIANO DE SOUSA 
sendo filho (a) de AR-
THUR JOSE DE SOUZA 
e MERCEDES ALVES 
DE SOUZA. Deixa filho 
(s): EDIVALDO, EDINEIA, 
EDINEI (MAIORES). Fale-
cido (a) em: 13/08/2020, e 
sepultado (a) no PQ. DAS 
FLORES EM CAMPINAS-
-SP aos 14/08/2020.

2.ANGELA SIGNORETTI 
DA SILVA com 94 anos, 
Viúvo (a) de OCTAVIO 
FERREIRA DA SILVA sen-
do filho (a) de BENEDITO 
SIGNORETTI e ANNA 
MARIA DE JESUS. Deixa 
filho (s): JOSE, PAULO 
(Maiores). Falecido (a) em: 
27/08/2020, e sepultado 
(a) no Cem. Mun. da SAU-
DADE EM BAURU-SP 
aos 28/08/2020.

3.ROSA TURCI DA SILVA 
com 87anos, União está-
vel com JOSE APARECI-
DO HERRERA sendo filho 
(a) de QUINTILIO TURCI 
e ANNA MURCIA TOLE-
DO. Deixa filho (s): JOSÉ 
LUIS 66, ANTONIO 54, 
ANA 53. Falecido (a) em: 
07/09/2020, e sepultado 
(a) no Cem. Mun. de MA-
RILIA-SP aos 08/09/2020.

4.JOÃO JOSÉ DA SILVA 
com 76 anos , Casado (a) 
com MARIA DE JESUS 
DA SILVA sendo filho(a) de 
JOSÉ JOAQUIM DA SIL-
VA e RAIMUNDA MARIA 
DA CONCEIÇÃO.deixa 
filho(s): ADEMILSON, ELI-
DA (MAIORES), ADRIA-
NO ( FAL ), Falecido em: 
22/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 23/09/2020. 

5.CARLOS VIDAL DOS 
SANTOS com 81 anos , 
Casado (a) com NILZE-
TE MARIA DAS NEVES 
sendo filho(a) de DAMIA-
NA DOS SANTOS.deixa 
filho(s): ROZIVALDO, 
RENILDO, ROSANGELA, 
RENIVALDO, IOLAN-

DA, ROZEILDO, CARLOS 
(MAIORES), Falecido em: 
22/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 23/09/2020. 

6.DERMANY FERREIRA 
DE SOUZA com 68 anos , 
União estável com LILIAN 
AUGUSTA TAVEIRA  sendo 
filho(a) de JOSE FERREI-
RA DE SOUSA e DILVA 
DOS SANTOS MACHADO.
deixa filho(s): DANIELE, 
WILLIAN, IONE, WAGNER 
(MAIORES) VITÓRIA (17), 
Falecido em: 22/09/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
DAS COLINAS -S. BER-
NARDO DO CAMPO SP 
aos 23/09/2020. 

7.ISMAEL CAMIN com 83 
anos , Era Viúvo(a) de NIL-
DA CACERES CAMIN sen-
do filho(a) de RIOLANDO 
CAMIN e ANGELA MARIA 
CONDICELLI  CAMIN.dei-
xa filho(s): CLAUDIO 50, 
CLAUDIA 48, Falecido em: 
23/09/2020, e cremado(a) 
no CREMAT.MUNICIPAL 
DE CAMPINAS SP aos 
23/09/2020. 

8.ARTHUR MIGUEL CAR-
VAJAL INHETTA com 0 
anos , sendo filho(a) de PE-
DRO HENRIQUE GAZONI 
INHETTA e GRAZIELLI 
CARVAJAL HORTA. Faleci-
do em: 23/09/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/09/2020.
 
9.MARIA JOVELINA GOU-
LART LANGUER com 64 
anos , Casado (a) com LE-
ODOCIR LANGUER sendo 
filho(a) de PEDRO RIBEI-
RO GOULART e MARIA 
ALVARINA DA SILVA GOU-
LART.deixa filho(s): CARLA, 
DEBORA, EDINA, ALANA, 
CHARLES (MAIORES), Fa-
lecido em: 23/09/2020, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 24/09/2020. 

10.JOSEFA ALVES BA-
SILIO com 73 anos , Era 
Viúvo(a) de SEBASTIAO 
BASILIO sendo filho(a) de 
FIRMINO ALVES e LAU-
RIANA BISPO.deixa filho(s): 

EDNA ,EDIO,LUCIMARA 
(MAIORES), Falecido em: 
24/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 24/09/2020. 

11.CARMELINA DO ES-
PIRITO SANTOS LOPES 
com 84 anos , Era Viúvo(a) 
de JOSE CALIXTO LOPES 
sendo filho(a) de AGOSTI-
NHO LOPES DA COSTA e 
FRANCELINA PEDRELINA 
DE MOURA.deixa filho(s): 
ALEXANDRO, CELIA, CEL-
SO, SERGIO (MAIORES), 
Falecido em: 24/09/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
24/09/2020. 

12.ANA CECILIA AUN 
MING com 80 anos , Ca-
sado (a) com TEODORO 
MING sendo filho(a) de 
ELIAS JOSE AUN e LINDA 
PAULA AUN.deixa filho(s): 
RAFAEL 44, Falecido em: 
24/09/2020, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
24/09/2020. 

13.RUBENS ALFREDO 
CANESIN com 75 anos , Ca-
sado (a) com SONIA MARIA 
CANESIN sendo filho(a) de 
MARIO CANESIN e MARIA 
JOSE PINTO CANESIN. 
deixa filho(s): RODRIGO, 
ROBSON (MAIORES), 
Falecido em: 24/09/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 25/09/2020. 

14.SILVANA CRISTINA 
BRANDOLIN com 50 anos , 
Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ARLINDO BRANDOLIN 
e AUREA RODRIGUES 
BRANDOLIN. NAO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
24/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 25/09/2020. 

15.JORGE MIGUEL DE 
PAULA com 31 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSE ANTONIO DE 
PAULA e CECILIA BUE-
NO DE PAULA. NAO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
24/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 25/09/2020.  

16.EGMÁRIO DE OLIVEI-
RA SANTOS com 25 anos 
, Casado (a) com MIRELE 
DE ALMEIDA SANTOS 
sendo filho(a) de EGBER-
TO MATOS DOS SANTOS 
e MARLUCE PEREIRA DE 
OLIVEIRA.deixa filho(s): 
EVELLYN 4, Falecido em: 
24/09/2020, e sepultado(a) 
no MUN. DE IPOERINHA-
-CONCEIÇÃO DO COITÉ 
BA aos 26/09/2020. 

17.ARMANDO ANTONIO 
DOS SANTOS com 69 anos 
, Casado (a) com EDINA 
VAZ DOS SANTOS sendo 
filho(a) de FRANCISCO 
ANTONIO DOS SANTOS 
FILHO e LUIZA DO NAS-
CIMENTO SANTOS.deixa 
filho(s): FABIO 37, Falecido 
em: 25/09/2020, e sepul-
tado(a) no PQ. NOSSA 
SENHORA DA CONCEI-
ÇÃO- CAMPINAS SP aos 
25/09/2020. 

18.MARIA ONEIDE PE-
REIRA DOS SANTOS 
BONATTE com 89 anos , 
Era Viúvo(a) de JOSE DOS 
SANTOS BONATTE sendo 
filho(a) de SERAFIM DA 
CUNHA SANTOS e ELVIRA 
PEREIRA DOS SANTOS. 
deixa filho(s): EXPEDITO, 
CLAUDIO (MAIORES), 
Falecido em: 25/09/2020, 
e cremado(a) no CREMAT.
MUNICIPAL DE CAMPINAS 
aos 27/09/2020. 

19.RUTE DA SILVA FITI-
PALDI com 73 anos , Era 
Divorciado(a) de MARIO 
FRANCISCO BONFIM 
sendo filho(a) de DARCI FI-
TIPALDI e DURVALINA DA 
SILVA FITIPALDI. NÃO DEI-
XA FILHOS. Falecido em: 
25/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
26/09/2020. 

20.ALBA SCATTOLINI LO-
RENA com 86 anos , Era 
Viúvo(a) de MARCO ANTO-
NIO LORENA sendo filho(a) 
de  e JULIA SCATTOLINI.
deixa filho(s): THAIS 61, LI-
GIA 60, CLAUDIA 57, ALBA 
52 CECILIA[F] MARCO[F ], 
Falecido em: 26/09/2020, e 

cremado(a) no CREMAT. 
MUNICIPAL DE CAMPI-
NAS aos 27/09/2020. 

21.PEDRO MACHADO 
com 87 anos , Era Viúvo(a) 
de MARIA APARECIDADA 
DA COSTA sendo filho(a) 
de SEBASTIÃO MACHA-
DO FERREIRA e OLÍVIA 
VALDEVINA GONÇALVES. 
deixa filho(s): HAMILTON, 
AILTON, OTACILIO, CLEU-
ZA, MARILZA, EDILSON, 
CARLOS (MAIORES) MO-
ACIR (FAL), Falecido em: 
26/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 26/09/2020. 

22.MARIA APARECIDA 
DE ASSIS com 89 anos 
, Era Viúvo(a)  sendo fi-
lho(a) de CASSIANO 
VICENTE MOTA e BE-
NEDITA VENTURA. NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 26/09/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 26/09/2020. 

23.TADATOSHI SUENO 
com 86 anos , Casado (a) 
com SUSUMI SUENO sen-
do filho(a) de YOSHIRO 
SUENO e SAYOCO SUE-
NO.deixa filho(s): CRISTI-
NA, FATIMA, LUIZA, ELINA 
(MAIORES), Falecido em: 
26/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 26/09/2020. 

24.TELMA DE ALMEIDA 
VIEGAS com 59 anos , 
Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de SEBASTIÃO DE 

ALMEIDA VIEGAS e SE-
BASTIANA DE ALMEIDA 
OLIVEIRA VIEGAS. NÃO 
DEIXA FILHOS. Falecido 
em: 26/09/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 27/09/2020. 

25.IZABEL MARTINS 
GONÇALVES com 86 anos 
, Era Viúvo(a) de JOSÉ 
GONÇALVES sendo fi-
lho(a) de BASILIO FERREI-
RA MARTNS e LIBERATA 
EUFROSINA DAS DORES. 
deixa filho(s): MARIA JOSÉ, 
JAIR , MARLENE , MARLI, 
Falecido em: 26/09/2020, e 
sepultado(a) no CEM. PAR-
QUE DAS FLORES aos 
27/09/2020. 

26.VALDOMIRO GUI-
LHERME com 59 anos , 
Era Viúvo(a) de IZAURA 
FERNANDES GUILHER-
ME sendo filho(a) de JE-
RONIMO GUILHERME 
e ROSA MARTINI.deixa 
filho(s): SOLANGE 40, IN-
GRID 28, CRISTINA (FAL), 
Falecido em: 26/09/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
27/09/2020. 

27.LOURIVAL CASSIMI-
RO COSTA com 74 anos 
, União estável com CICE-
RA ALVES DOS SANTOS 
sendo filho(a) de  e MARIA 
JOSÉ DE BARROS FREI-
RE. deixa filho(s): ODAIR 
,LOURIVAL ,OSVALDO 
,OMERO , OZELMA, OZE-
ANE, OVANIR,OLIVANIA, 
OBERTO, ORIEL (TODOS 

MAIORES), Falecido em: 
26/09/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 27/09/2020. 

28.ADELCIO JOSÉ 
DEPMANN com 52 anos 
, Casado (a) com GILVA-
NIA MARIA CRUZ SILVA 
DEPMANN sendo fi-
lho(a) de DIONISIO JOSE 
DEPMANN e ILZA SIEG 
DEPMANN. deixa filho(s): 
JORGE 7, Falecido em: 
27/09/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 28/09/2020. 

29.MARIA ANTONIETTA 
VELLA LENTINI CARILLO 
com 82 anos , Era Viúvo(a) 
de FRANCISCO DE ASSIS 
CARILLO sendo filho(a) 
de BARTHOLO LENTINI e 
DOMINGAS VELLA LEN-
TINI. deixa filho(s): MAR-
CELO 54, MAURICIO 50, 
Falecido em: 27/09/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
27/09/2020. 

30.AGUINALDO GENE-
ROZO POLETTI com 58 
anos , Casado (a) com 
CRISTIANE  DELBELO  
sendo filho(a) de VIDAL 
POLETTI e JOSEFA GE-
NEROZO POLETTI.deixa 
filho(s): WILLIAN, PRIS-
CILLA (MAIORES), Faleci-
do em: 27/09/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 28/09/2020. 

31.ANA SELEGUIM GAR-
CIA com 88 anos , Era 

Viúvo(a) de SALVADOR 
CANTON GARCIA sendo 
filho(a) de CHRISTIANO 
SELEGUIM e FRANCIS-
CA CAUSO.deixa filho(s): 
SALVADOR 65, MARIA 
ISABEL 62, ROSANA 
62, ANA 45, Falecido em: 
28/09/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 29/09/2020. 

32.LUIZA PEDRAS-
SOLLI LORCA com 
88 anos , Era Viúvo(a) 
de ANTONIO LORCA 
sendo filho(a) de LUIZ 
PEDRASSOLLI e EN-
CARNAÇÃO MULINA.
deixa filho(s): ANTÔNIO 
CARLOS 66 JOSÉ RO-
BERTO, LUIZ EDUARDO 
( FALECIDOS ), Falecido 
em: 28/09/2020, e sepul-
tado(a) no CEM. PQ DAS 
ACÁCIAS-VALINHOS 
aos 29/09/2020. 

33.ANTONIO PAULO 
DOS SANTOS com 90 
anos , Casado (a) com 
MARGARIDA BARBO-
SA DOS SANTOS sen-
do filho(a) de ANTONIO 
GOMES DOS SANTOS 
e ANGELICA FERREIRA 
DOS SANTOS. deixa 
filho(s): PEDRO, ANA 
ROSA, NATALINA, LUIZ, 
FRANCISCA, BENTO, 
MARIA, IZABEL, ZENÓ-
BIO, BENEDITA ( MAIO-
RES ),JOSE (FAL). Fa-
lecido em: 28/09/2020, e 
sepultado(a) no MUN. DE 
ELIAS FAUSTO -SP aos 
29/09/2020.

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 
elétr ica, 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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