
Indaiatuba está entre as cidades mais 
inteligentes pelo 6º ano consecutivo
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Mais uma vez, In-
daiatuba figura entre as 
cidades mais inteligentes 
do Brasil, de acordo com 
o “Ranking Connected 
Smart Cities”, realiza-
do pela Urban Systems. 
Nesta edição, o municí-
pio é o primeiro da RMC 
(Região Metropolitana 
de Campinas), levan-
do-se em conta cidades 
entre 200 mil e 500 mil 
habitantes. Conside-
rando todas as cidades 
brasileiras entre 100 mil 
e 500 mil habitantes, In-
daiatuba saltou da 23ª 
colocação em 2019 para 
a 17ª posição em 2020. 

ELEIÇÕES

TRANSPORTE POLÍCIAREINAUGURAÇÃO

TSE disponibiliza site 
para conhecer mais 
sobre os candidatos

SOU apresenta App 
de ônibus para 
deficientes visuais

Mulher é presa após 
furtar loja na região 
central da cidade

Ponto Cidadão inicia 
os atendimentos na 
próxima 2a. feira 

Faltam 24 dias para o primeiro turno das Elei-
ções Municipais 2020, a ser realizado no próximo 
dia 15 de novembro. No entanto, há muitos elei-
tores que ainda não escolheram seus candidatos e 
não conhecem sua trajetória política. 

O Ponto Cidadão inicia as atividades a partir da próxima 
segunda-feira, dia 26. O prédio onde funcionava a antiga 
Rodoviária reúne diversos serviços em um só lugar.

Representantes da SOU Indaiatuba reuniram-se 
com integrantes da ADVI para lançar oficialmente 
o modo Acessibilidade do aplicativo para celular da 
empresa de transporte urbano do município. 

Uma mulher foi presa na tarde do último dia 15, após 
furtar uma loja no centro da cidade. A equipe da Guarda 
Civil foi abordada por populares que relataram o furto.
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A pesquisa foi feita com base em 70 indicadores de 11 eixos temáticos: mobilidade e acessibilidade, meio ambiente, urbanismo, tecnologia, saúde, segurança, entre outros



Artigo

A2

Encontrei a enfermeira escondida atrás da emergência, num cantinho onde as ambulâncias estacionavam. Ela tinha ido lá para chorar.
— Está tudo bem, enfermeira? — era uma pergunta retórica nesses dias. Com dezenas de amigas afastadas pela Covid, trabalhando horas extras 

a rodo, férias suspensas e pacientes saindo pelos ladrões, nenhuma enfermeira estava bem. Encontrá-las chorando é mais comum que gostaríamos.
— Está tudo bem sim — ela enxugou o rosto com o canto da mão — É por causa do seu Ari.
— O senhorzinho que a gente entubou? Mas ele está bem. Pressão boa, não está “brigando” com o respirador, nada.
— Sim, mas a mulher dele ficou todos esses dias vindo aqui, pedindo informações. Eles estão casados há 48 anos. — ela sorriu entre lágrimas — é 

mais do que eu tenho de vida. Por isso, queria ter feito uma videochamada para ela poder vê-lo antes de entubar. 
Eu balancei a cabeça. Típico daquela enfermeira. De quase todas, na verdade. Você acha que estão preocupadas com elas, mas as prioridades dos 

outros vem na frente. Vai por mim que eu sei. Sou filho de uma.
— Minha querida, faz parte. Foi tudo muito rápido.
— Nem foi isso. Eu estava tentando desde manhã, mas não tem sinal naquela sala nem por decreto. Daí ele piorou e não conseguia mais falar. 

Quando eu consegui uma “barrinha” ele estava ofegante demais e...e...
Ela voltou a chorar, dessa vez de soluçar. 
— Eu entendo, minha querida. Mas ele já estava bem cansado. A esposa ver ele assim ruim, podia ter acabado com ela.
— É, você tem razão...ideia estúpida a minha!
— De maneira alguma! Eu só quero acreditar que se não deu certo é porque não era para ser.
— Sim, Deus que escolhe, né? — de repente vi os olhos delas irem para longe, e fiquei com ódio da minha escolha de palavras. Os olhos dela 

ficaram baços, secos como um deserto. Aquilo era pior que qualquer choro. Me senti o pior amigo do mundo.
— Ah, nem sempre, sabe? Eu não acredito só em destino. Gente boa vai embora, gente ruim fica. Mas eu acho que às vezes ir embora é recom-

pensa, e ficar é punição.
Aquilo pareceu trazer ela de volta, e pela primeira vez ela sorriu na nossa conversa.
— Mas doutor, a gente não faz a coisa certa por recompensa. Eu aprendi isso muito bem na minha vida. A gente faz o certo por que é o certo. 

Ponto.
Fiquei envergonhado. Fui lá tentar dar uma de sábio e tomei uma lição daquelas. Se tem uma palavra que define essas meninas é resiliência, 

porque aquelas que não aprendem a voltar ao próprio eixo em segundos não duram muito nessa profissão.
— Mas eu queria ter feito a chamada.
— Eu sei — interrompi — Vamos fazer o seguinte? Vou falar com a coordenação. 
— Bobo, você sabe que não ligo para essas coisas. Mas o que você quer comigo?
— Ah, verdade! Vim trazer as prescrições. Ela passeou o olho por elas e sorriu.
— Vamos ter uma tarde cheia. 
— Eu sei que você está desfalcada, mas tem muito paciente novo. Ela estava com duas funcionárias a menos.
— Fique tranquilo, doutor. Esse é o nosso trabalho, nossa missão. Tá na hora de fazer valer nosso “mega” salário, né? 
— Com certeza! — eu sorri, mas senti um calafrio, não sei porque — Mas, não exagera, tá? Precisamos de você...
— Pode deixar, eu não vou a lugar nenhum. 
Mas ela foi. Dois meses depois essa enfermeira seria entubada, para nunca mais voltar.  Fui eu que a mandei 

para morte? Foi uma medicação besta, desnecessária até? Nunca saberei. Mesmo assim, naquele dia, ficou um 
peso no peito, de mandar uma pessoa insubstituível para linha de frente, só porque era o lugar dela. E aquele 
aperto não saía. Quando ela já tinha entrado, eu finalmente consegui dizer: — Perdão, enfermeira!

Perdão, enfermeira!

A Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Helvetia foi criada em 14 de janeiro de 1914, por Dom João Corrêa Nery e instalada em 19 de março 
de 1914 por Monsenhor Joaquim Mamede da Silva Leite. A Igreja mantém sua arquitetura original, inspirada em Igrejas da Suíça Central, e 
tem como patrono São Nicolau de Flue, ancestral de muitos descendentes do bairro.

ELIANDRO FIGUEIRA
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Meus Concidadãos... Eu prometo se eleito, me-
lhorar sua vida e de seus familiares.

Prometo estar presente e trabalhar pelo nosso 
futuro e dos meus filhos.

Prometo também atender as demandas neces-
sárias para que todos possam realizar seus sonhos 
através dos nossos programas sociais, governamen-
tais e tais.

Podem contar comigo, eu prometo nos quatro 
anos de mandato viajar em ferias para Europa ape-
nas uma vez. Por ano.

E digo mais, vamos instituir o dia da Santa Peri-
quita do Pneu furado. Um dia de reflexão sobre essa 
personagem tão querida e conhecida por todos, mas 
que ninguém sabe.

Vou fazer aqui para vocês uma promessa. É uma 
promessa prometida.

Se eu for eleito, vou trazer para vocês, água elé-
trica e luz encanada.

- Candidato, candidato, não á água elétrica e luz 
encanada. É água encanada e luz elétrica.

- Minha assessora, fique tranquila, não faz mal. 
Na inauguração a gente con-
serta.

E segue a campanha.

EU PROMETO

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

Pandemia que não tem fim
A pandemia do novo coronavírus, sem dúvida, 

chegou e virou a vida de todo mundo de pernas 
pro ar. Um vírus que no início era tratado como 
apenas uma gripe comum mostrou a todos que 
ele é mais forte que pensávamos. Ele é altamente 
contagioso e exigem de todos nós a higienização 
reforçada de nossas mãos, bom senso, responsa-
bilidade e educação.

Um vírus que foi capaz de fechar escolas, tea-
tros, cinemas, shopping, comércio e levar muitos 
brasileiros ao isolamento social, não sendo “per-
mitido” comemorar o aniversário com familia-
res, almoços em família, entre outras tantas coi-
sas que perdemos ao longo desses 7 meses. 

E há aqueles que ainda se questionam: Mas, é 
pra tanto?

Após 7 meses do início da quarentena, o nú-
mero de infectados mostra queda, mas isso não 
quer dizer que a pandemia acabou. Por isso va-
mos ter bom senso e responsabilidade. Quantas 
lições tivemos e teremos com esta pandemia. 
Nossa fragilidade, sem dúvidas, é a maior delas. 

Adriano Vendimiatti Cardoso - Cirurgião Geral e emergêncista - CRM: 120.577
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Eleições: Saiba mais sobre o seu candidato
Certidões criminais, listas de bens e propostas de governo podem ser consultadas no DivulgaCandContas

Faltam 24 dias para o 
primeiro turno das 
Eleições Munici-

pais 2020, a ser realizado 
no dia 15 de novembro, 
no entanto, há muitos 
eleitores que ainda não 
escolheram seus candi-
datos. Aqueles cidadãos 
que quiserem saber mais 
sobre os concorrentes de 
cada cargo em disputa 
podem acessar o Divulga-
CandContas, disponível 
no Portal do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Na página é possí-
vel visualizar informa-
ções biográficas sobre o 
candidato, como nome 
completo, data e local de 
nascimento. Há também 
o número a ser utilizado 
na campanha e na urna, 
o partido, a coligação e a 
situação da candidatura. 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Na página, o eleitor fica sabendo se o candidato está apto a concorrer às eleições

Nesta última opção, o elei-
tor saberá se o candidato 
está apto a concorrer ou se 
teve seu registro indeferi-
do pela Justiça Eleitoral. 

Ainda no Divulga-
CandContas é possível 
realizar uma consulta 
mais minuciosa. Basta 
acessar os arquivos que 
detalham a proposta de 
governo, a lista de bens 
declarados e as certidões 

criminais, por exemplo.
Também no Portal 

do TSE o eleitor pode 
simular sua votação com 
candidatos fictícios antes 
do dia da eleição.

Após consultar os 
candidatos e decidir em 
quem votar, os eleitores 
podem utilizar a chamada 
“cola eleitoral”, também 
disponível no Portal do 
TSE, para anotar o núme-

ro dos escolhidos.
Lembrando que, nes-

tas eleições, o cidadão 
vota em dois candidatos: 
um candidato a prefeito e 
um candidato a vereador.

Segurança
Devido a pandemia 

do novo coronavírus o 
TSE elaborou uma série 
de medidas que devem 
ser respeitadas nos dias 

do pleito, com a intenção 
de garantir que eleitores 
votem com segurança. 
Entre elas é a ampliação 
do horário de votação, 
das 7h às 17h, e o horário 
reservado aos idosos e 
pessoas que se enqua-
dram no grupo de risco, 
que será das 7h às 10h.

Os 177.168 eleitores 
de Indaiatuba irão às 
urnas no dia 15 de no-
vembro para escolher os 
candidatos para o cargo 
de prefeito e vereador, 
e só poderão entrar nos 
locais de votação se esti-
verem usando máscaras. 
O uso deverá ser feito 
em todo o percurso, até 
chegar à seção eleito-
ral. Não será permitido 
se alimentar, beber ou 
realizar qualquer ato 
que exija a retirada da 
máscara. 

As mãos deverão ser 
higienizadas com álcool 

em gel antes e depois de 
votar. O produto será dis-
ponibilizado nos locais 
de votação. A distância 
de um metro entre as de-
mais pessoas que estivem 
na sala também deverá 
ser mantida. Serão feitas 
marcações no chão com 
adesivos para indicar o 
distanciamento correto. 
O processo de identifi-
cação por biometria não 
será usado nas eleições 
deste ano para evitar a 
contaminação. Além dis-
so, o TSE pede para que 
os eleitores levem suas 
próprias canetas.

Caso o eleitor esteja 
com sintomas de co-
vid-19, a Justiça Elei-
toral pede para que não 
compareça ao local e 
votação. A justificativa 
deverá ser feita pelo apli-
cativo e-Título, que pode 
ser usado em qualquer 
smartphone.
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SOU apresenta operação do aplicativo 
de ônibus para os deficientes visuais
Funções da ferramenta foram demonstradas por especialista da empresa desenvolvedora

Representantes da 
SOU Indaiatuba 
reuniram-se com 

integrantes da ADVI 
(Associação dos Defi-
cientes Visuais de In-
daiatuba) para lançar 
oficialmente o modo 
Acessibilidade do apli-
cativo para celular da 
empresa de transporte 
urbano do município. 
Cerca de 15 pessoas par-
ticiparam do encontro, 
no último sábado (17), 
com objetivo de ouvir 
as sugestões e traçar 
estratégias em conjunto 
para atender os usuários.

A funcionalidade, 
totalmente dedicada às 
pessoas com deficiência 
visual, já estava ativa em 
versão beta no aplicativo 
SOU Sancetur e chegou 
a uma versão atualizada 
para ser testada, cumprin-
do o intuito de entender 

DA REDAÇÃO
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O modo Acessibilidade foi explicado a 15 membros da Associação dos Deficientes Visuais de 
Indaiatuba, com o objetivo de ouvir sugestões e traçar estratégias para o app no transporte

pontos importantes da 
experiência do usuário 
para estruturar melhorias.

Cristiano Martins, Su-
pervisor de Projetos na 
Mobilibus, empresa res-
ponsável pelo desenvol-
vimento e gerenciamento 
do aplicativo da SOU, 
apresentou, de forma 
on-line, os detalhes e as 
funcionalidades do modo 
Acessibilidade a todos os 
presentes, que participa-
ram com suas sugestões.

Para o Diretor de 

Operações da SOU, Fá-
bio Bortolato, a reunião 
com a ADVI foi mui-
to positiva. “Tivemos a 
oportunidade de ouvir 
de perto as pessoas que 
realmente fazem o uso do 
modo acessibilidade no 
dia a dia, um ponto extre-
mamente importante para 
nos ajudar a pensar em 
evoluções não só para o 
aplicativo em si, mas para 
proporcionar um aten-
dimento cada vez mais 
inclusivo de uma maneira 

geral”, comentou Fábio 
Bortolato, diretor de ope-
rações da SOU.

Adaptação
O modo Acessibilida-

de já é integrado ao apli-
cativo SOU e todo usuá-
rio do transporte urbano 
pode ter acesso através 
da função ‘mais’ no menu 
principal. O objetivo é 
que familiares também 
possam acompanhar as 
funcionalidades e auxi-
liar, se necessário.

Para o caso de pessoas 
com deficiência visual que 
já tiverem a configuração 
de seus próprios aparelhos 
– Android (Talk Back) ou 
iOS (Voice Over) - ativos 
em modo ‘acessibilida-
de’, o aplicativo faz uma 
leitura inteligente e já abre 
direto também nesse mes-
mo modo no dispositivo.

Dividido pelas opções 
‘Pontos de Ônibus Próxi-
mos’, ‘Horários de Parti-
da’ e ‘Como Chegar’, o 
modo acessibilidade fun-
ciona por comandos de 
toques do usuário, arrastes 
para direita ou esquerda 
e efetua orientações por 
assistente de voz. 

Parceria
O modo acessibilidade 

do aplicativo SOU foi 
pensado para auxiliar as 
duas mil pessoas com 
baixa visão, e 500 pes-
soas cegas de Indaiatuba 
(dados do Censo de 2010 
do IBGE) e que, segundo 

a ADVI, estima-se ter au-
mentado, acompanhando 
o crescimento populacio-
nal no período. 

O pres idente  da 
ADVI, Osvaldo Moraes, 
avalia a reunião entre os 
deficientes visuais e a 
SOU Indaiatuba como 
muito positiva. “O cego 
quer autonomia e a SOU 
perguntar o que achamos 
nos coloca na situação. 
Tenho certeza de que 
todos os participantes saí-
ram dessa reunião conten-
tes com isso”, declarou.

O pedagogo Jelson 
Inácio de Santos, mem-
bro da ADVI, deu su-
gestões de soluções que 
serão trabalhadas pela 
empresa e ficou contente 
com o resultado do en-
contro. “É muito legal 
que a SOU esteja bus-
cando as informações, 
ouvindo o deficiente, 
pois é importante saber 
a opinião de quem usa o 
serviço”, enfatiza.
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Na Região Metropolitana, o município ocupa o primeiro lugar entre outros do mesmo porte

Indaiatuba está entre as cidades mais 
inteligentes pelo 6º ano consecutivo

ELIANDRO FIGUEIRA/RIC-PMI

Mais uma vez 
Indaiatuba fi-
gura entre as 

cidades mais inteligentes 
do Brasil, de acordo com 
o “Ranking Connected 
Smart Cities”, realizado 
pela Urban Systems. Na 
edição, o município é o 
primeiro da RMC (Re-
gião Metropolitana de 
Campinas), levando-se 
em conta cidades entre 
200 mil e 500 mil habi-
tantes. Considerando to-
das as cidades brasileiras 
entre 100 mil e 500 mil 
habitantes, Indaiatuba 
saltou da 23ª colocação 
em 2019 para a 17ª po-
sição em 2020. Desde 
2015, quando foi iniciado 
o estudo, o município 
se mantém entre as 70 
cidades do país com as 

melhores colocações.
Segundo o estudo, o 

conceito de conectividade 
é a relação existente entre 
os diversos, uma vez que 
uma cidade só alcança o 
desenvolvimento quando 
compreende o poder de 
conectividade entre eles. 

Desta forma, a pesquisa 
foi feita com base em 70 
indicadores de 11 eixos 
temáticos: mobilidade 
e acessibilidade, meio 
ambiente, urbanismo, 
tecnologia e inovação, 
saúde, segurança, educa-
ção, empreendedorismo, 

energia, governança e 
economia. 

As fontes utilizadas 
foram órgãos oficiais, 
tais como IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística), SNIS 
(Sistema Nacional de 
Informações Sobre Sane-

Segundo o ranking, a cidade saltou da 23ª colocação em 2019 para a 17ª posição em 2020
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amento), Anatel (Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações) e Inep (Instituto 
Nacional e Estudos e 
Pesquisas Educacionais).

Urbanismo e econo-
mia

Indaiatuba também 
ocupa a 1ª posição da 
RMC nos aspectos Ur-
banismo e Economia. 
A cidade fica com a 5ª 
colocação em Urbanismo 
no ranking geral, conside-
rando todas as 673 cida-
des brasileiras analisadas, 
e a 3ª colocação, quando 
considerados apenas mu-
nicípios entre 100 mil e 
500 mil habitantes. 

Este recorte do estu-
do considerou a porcen-
tagem de atendimento 
urbano de água, a porcen-
tagem de atendimento ur-
bano de esgoto, lei de uso 
e ocupação do solo, lei de 
operação urbana, plano 

diretor estratégico, alva-
rá provisório (consulta), 
despesas com urbanismo, 
porcentagem da popu-
lação em baixa e média 
densidade, automóveis/
habitantes, ônibus/auto-
móveis e outros modais 
de transporte em massa.

O município é o 8º co-
locado em economia en-
tre as cidades do mesmo 
porte no ranking geral. 
Neste caso são conside-
rados o crescimento de 
empregos e de empresas, 
crescimento do PIB per 
capita, renda média dos 
trabalhadores formais, 
crescimento das empre-
sas de economia criativa, 
computador/aluno, entre 
outros.

No ranking geral da 
Urban Systems, Indaiatu-
ba aparece na 43ª coloca-
ção entre as 673 cidades 
avaliadas.

O Ponto Cidadão inicia 
as atividades a partir da 
próxima segunda-feira, dia 
26. O prédio localizado na 
avenida Presidente Vargas, 
onde funcionava a antiga 
Rodoviária, reúne em um 
único espaço os serviços 
do Procon, PAT (Posto de 
Atendimento ao Trabalha-
dor), Banco do Povo, Junta 
Militar, Jari (Junta Adminis-
trativa de Recursos de Infra-
ção), Protocolo e Fazenda 
Municipal. Um posto de 
recarga de cartão do trans-
porte coletivo e o serviço 
de emissão do cartão de 

SERVIÇOS
Ponto Cidadão inicia atendimentos à população a partir 
da próxima segunda-feira, no prédio da antiga Rodoviária

estacionamento para idosos 
e deficientes também fun-
cionarão no local. O horário 
de atendimento será das 8h 
às 17h.

A proposta é oferecer 
mais conforto e comodidade 
à população. São 1.643,47m² 
de área construída, divididos 
em dois pavimentos. No 
térreo funcionarão o PAT, O 
Banco do Povo, Jari, Proto-
colo e os serviços da Fazen-
da Municipal, que dividirão 
espaço com quatro lojas, sa-
nitários, depósito, refeitório/
copa e praça de alimentação, 
com duas lanchonetes. Os 

serviços de emissão de car-
tão de estacionamento de 
idosos e deficientes e o posto 
de recarga do cartão SOU 
também ficarão no térreo. 

O pavimento superior 
abrigará o atendimento do 
Procon e da Junta Militar, 
além de espaço para um 
segundo refeitório, sanitários 
e uma sala de treinamento/
reuniões. O Ponto Cidadão 
oferecerá vagas para estacio-
namento de carros e motos 
e um bicicletário. No total, 
a Administração Municipal 
investiu R$4.358.529,00 
na obra.A proposta da Administração é a de reunir no local todos os serviços públicos de Indaiatuba 
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Labor Segurança & Facilities: Proteção 
efetiva para você e o seu patrimônio
Garantir a segurança de seu patrimônio pode ser bem mais simples do que se imagina 

Muitas pesso-
as acreditam 
que o que é 

gasto com segurança 
patrimonial e pessoal 
pode gerar um custo a 
mais para o negócio, 
mas isso deve ser en-
carado como um inves-
timento. Para garantir 
a eficácia é necessário 
contar com serviços 
prestados por empre-
sa especializada, com 
know-how, licencia-
mentos e autorizações 
dos órgãos competen-
tes, e isso você encon-
tra na Labor Segurança 
& Facilities.   

Com a  re tomada 
da economia, muitas 
empresas estão inves-
tindo em materiais, 
equipamentos e pes-
soal capacitado para 

a volta dos processos, 
como era no período 
pré-pandemia e, com 
isso, o risco de ter o 
patrimônio invadido e 
de sofrer com furtos ou 
roubos de equipamen-
tos e matéria prima, é 
sempre grande.

Contratar uma em-
presa especial izada 
em segurança tercei-
rizada como a Labor é 
sinônimo de tranquili-
dade, lucratividade e 
diminuição de riscos. 
Isso porque se tem a 
total segurança de que 
o negócio está sendo 
monitorado e “cuida-
do” 24 horas por dia.

Entregar  a  segu-
rança a empresas es-
pecializadas garante 
também foco total no 
core business da cor-
poração, pois com isso, 
é possível direcionar 
a energia e o conhe-
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cimento do pessoal de 
forma mais planejada 
e assertiva, sem dis-
trações desnecessárias 
com segmentos que 
podem ser geridos por 
especialistas.

Importante ressaltar 
que quem terceiriza 
a segurança precisa 
estar de acordo com 
as exigências legais, 
ou seja, é necessário 
apresentar as licenças 
junto aos órgãos com-
petentes e alvarás de 
funcionamento, estar 
em dia com os recolhi-
mentos legais, além de 
cumprir com as normas 
de segurança e saúde 
do trabalho, previstas 
em lei.

Em um país onde a 
violência cresce a cada 
dia, ter uma equipe de 
segurança profissional 
e capacitada é indis-
pensável. Para isso, 

levar em consideração 
apenas os custos no 
momento de se fechar 
um contrato pode, de 
uma hora para outra, 
trazer mais problema 
do que solução.

Pensar na seguran-
ça do patrimônio e da 
equipe é,  acima de 
tudo, pensar na saúde 
do negócio e na tran-
quilidade de que tudo 
o que foi construído 
ao longo de anos, sem 
correr o risco de se 
perder tudo de uma 
hora para outra.   

Fale agora mesmo 
com a Labor Seguran-
ça & Facilities e co-
nheça o que existe de 
mais eficaz na terceiri-
zação de serviços. La-
bor Segurança & Faci-
lities - (11) 4602.9325 
| 4602.9338 – www.
laborsegurancaeservi-
cos.com.br

Contratar uma empresa especializada em segurança terceirizada como a Labor é sinônimo de tranquilidade e redução de vários riscos

I N F O R M E 
P U B L I C I T Á R I O



No Outubro Rosa, especialista destaca 
a importância de fazer o autoexame
A Médica ginecologista, Claudia Magaldi, fala sobre a prevenção do câncer de mama

REPRODUÇÃO

Drª Claudia Magaldi citou os nódulos, secreção com sangue no mamilo, vermelhidão e inchaço como sintomas suspeitos

O programa Mais 
Saúde com o 
D r .  E d u a r -

do Santos recebeu a 
médica ginecologista, 
Claudia Magaldi, para 
abordar o assunto do 
mês: o Outubro Rosa 
que é voltado à saúde 
da mulher.

De acordo com o 
Instituto Nacional do 
Câncer (Inca), somente 
neste ano foram re-
gistrados 66.280 no-
vos casos de câncer 
de mama, liderando as 
estatísticas dos cânce-
res que mais atingem 
as mulheres. O câncer 
no colo uterino está 
em terceiro lugar com 
16.590 novos casos em 
2020.

As alterações nas 
mamas – sejam elas 
dores, secreção ou le-
sões – são responsáveis 
por cerca 15 milhões 
de consultas médicas 
ao ano. Cistos, nódulos 
e calcificações fazem 
parte dos principais 
achados clínicos. Para 
a ginecologista a pre-
venção pode mudar 
o  rumo da his tór ia . 
“Quando descoberto 
precocemente as chan-
ces de cura são altas. 
Por isso é importante a 
mulher sempre realizar 
o autoexame e caso 
sinta algum nódulo, 
procure o seu médico”, 
orienta. 

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Causas
Segundo Claudia o 

câncer é uma doença 
multifatorial ,  porém 
alguns hábitos podem 
fazer com que a pessoa 
se torne mais propensa 
a desenvolver a doença 
como a obesidade, o se-
dentarismo, o consumo 
de álcool, entre outros. 
“As chances também 
aumentam quando a 
primeira menstruação 
é muito precoce,  ou 
quando a menopausa 
é tardia, acima de 55 
anos. Os extremos das 
mulheres pode ser um 
fator de risco, mas não 
necessariamente terão 
algum problema de saú-

de”, explica. “Histórico 
familiar também deve 
ser levado em conta”.

O uso de anticon-
cepcional por um perí-
odo longo da vida pode 
aumentar as chances 
da mulher desenvolver 
o câncer de mama, de 
acordo com a gineco-
logista. “Infelizmente 
quem toma pílula tem 
mais chances de desen-
volver a doença, porém 
o anticoncepcional é 
importante para outras 
doenças, assim como 
evitar uma gravidez”, 
disse.

Segundo Claudia a 
pílula pode diminuir o 
risco de algumas do-

enças como o câncer 
de ovário, o câncer de 
endométrio e doença 
inflamatória pélvica. 
“Todo e qualquer medi-
camento contínuo deve 
ser acompanhado por 
um médico”, alerta.

Sinais
Os sintomas do cân-

cer de mama incluem 
um nódulo na mama, 
secreção com sangue 
pelo mamilo, mudanças 
na forma ou textura do 
mamilo ou da mama, 
vermelhidão e inchaço. 
“Por isso o autoexame 
da mama e a visita re-
gular ao ginecologista 
são importantes, pois 

qualquer alteração que 
seja percebida preco-
cemente aumenta as 
chances de cura”, alerta 
a médica. 

Exames
A real ização do 

autoexame é  reco-
mendada para todas 
as mulheres maiores 
de 20 anos de idade. 
O autoexame deve ser 
feito entre o terceiro 
e quinto dia após o 
término da menstrua-
ção. “As mulheres que 
tomam anticoncepcio-
nal contínuo e após 
a menopausa devem 
escolher um dia por 
mês”, orienta Claudia. 

O  u l t r a s s o m  d a 
mama é feito em pa-
cientes a partir dos 30 
anos e a mamografia, 
em tese, a partir dos 
40 anos. “Já aquelas 
que possuem histórico 
familiar devem iniciar 
os exames mais cedo e 
sempre ir ao ginecolo-
gista”, reforça. 

Além disso, a ama-
mentação também é 
considerada um fa-
tor protetor, segun-
do a ginecologista. 
“Dar atenção aos si-
nais  emit idos  pelo 
corpo são essenciais 
para prevenir e tratar 
qualquer problema”, 
finaliza.

cidade | A7
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Indivíduos são presos e porções de 
drogas apreendidas pela Guarda Civil
Com um dos homens foram encontradas várias porções de maconha, cocaína e crack
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DIVULGAÇÃO / SCOMSOC – GCI

As ocorrências foran registradas nos bairros Santa Cruz e Itaici, que contou com equipe do canil

A Guarda Civil 
prendeu dois 
homens em duas 

ocorrências distintas e 
190 porções de drogas. 
O caso ocorreu no últi-
mo dia 15. A primeira 
ocorrência foi registrada 
no Jardim Santa Cruz, na 
Rua Sílvio Talli, onde a 
equipe da Romi logrou 
êxito na abordagem de 
um indivíduo que estava 
realizando a venda de 
entorpecentes. 

Com o homem, os 
agentes localizaram 30 
pedras de crack, que 

FLAGRANTE
Guarda Civil recupera motocicleta furtada 

Foram recuperados 67 itens entre shampoos e desodorantes

Uma mulher  fo i 
presa na tarde do últi-
mo dia 15, após furtar 
uma loja no centro da 
cidade. A equipe da 
Guarda Civil realizava 
o patrulhamento da 
área central, quando 
foi acionada por po-
pulares que relataram 
o furto ocorrido em 
um estabelecimento 
comercial.

Imediatamente os 
agentes seguiram na 
direção indicada pelo 
solicitante e encontra-
ram o gerente da loja 
e a autora do furto. 
Ao ser abordada, ela 
confessou furto e in-

dicou aos agentes onde 
jogou a sacola com os 
objetos furtados. 

No local apontado 
pela mulher, a equipe 
recuperou 67 itens en-
tre shampoos e deso-
dorantes, avaliados em 
R$1.082,00. A mulher 
foi conduzida até a 
Delegacia de Polícia, 
onde a autoridade po-
licial ratificou a voz 
de prisão em flagrante. 
Ela permaneceu presa 
e a disposição da jus-
tiça. Todo o material 
recuperado foi devol-
vido para o represen-
tante do estabeleci-
mento.

DIVULGAÇÃO / SCOMSOC – GCI

ele confessou estar rea-
lizando a venda. Infor-
mou ainda que ganhava 
R$5,00 a cada 28 pedras 
vendidas e que a cada 
venda um indivíduo de 
bicicleta passava recolher 
o dinheiro.

O segundo caso foi 
registrado pela equipe 
do Canil 047, que du-
rante o patrulhamento 
pelo Bairro Itaici logrou 
êxito na prisão de um 
indivíduo com drogas. 
A equipe patrulhava a 
Rua Joaquim Pedroso de 
Alvarenga, quando um 
homem saiu correndo 
ao notar a aproximação 
da viatura. A atitude do 

indivíduo levou os guar-
das a correrem atrás do 
suspeito, que foi detido 
no momento em que 
pulava o muro de uma 
residência. 

Com o indivíduo os 
guardas localizaram duas 
porções de maconha, 125 
microtubos com cocaí-
na, 33 pedras de crack e 
R$103,00. Ele confessou 
que estava fazendo a 
venda do entorpecente no 
local. Às duas ocorrên-
cias foram apresentadas 
a autoridade policial, que 
ratificou a voz de prisão 
dos indivíduos e determi-
nou a apreensão de toda a 
droga localizada.

A Guarda Civil obteve 
êxito ao recuperar uma 
motocicleta que foi furta-
da na noite do último dia 
16, no bairro Parque das 
Nações. De acordo com 
informações, a vítima 
acionou a Guarda Civil 
através do telefone 153 e 
relatou o furto.

Imediatamente a placa 
do veículo foi inserida no 
sistema de monitoramento 
da cidade e as viaturas ini-
ciaram um patrulhamento 
focado com o objetivo 
de localizar o veículo. A 
equipe do GAP localizou a 
moto na Rua Ricardo Ber-
gamini, no Jardim Morada 

do Sol.
Um indivíduo foi 

abordado próximo à moto 
e negou qualquer envolvi-
mento com o furto, porém 
seu irmão informou aos 
guardas que a moto estava 
na casa da família e por 
não saber a origem do veí-
culo fez o indivíduo tirar a 

moto da casa. Diante dos 
fatos tudo foi conduzido 
até a Delegacia de Polícia, 
onde o vitima reconheceu 
o autor do furto. A autori-
dade policial determinou 
a prisão em flagrante do 
indivíduo e a motocicleta 
recuperada foi devolvida 
ao proprietário.

PRISÃO
Mulher é presa após 
furtar loja na região 
do Centro da cidade



Paulo Pereira é demitido do Primavera, 
e o Fantasma já anuncia o novo treinador
Clube se prepara para a estreia na Copa Paulista, no dia 4 de novembro, contra o XV de Piracicaba

O Esporte Clube 
Primavera agiu 
de forma sur-

preendente esta semana, 
demitindo Paulo Pereira 
e já anunciado seu novo 
treinador para disputa 
da Copa Paulista 2020, 
que começa no dia 4 de 
novembro.  

O novo comandante 
do Tricolor será o téc-
nico Raul Cabral, de 39 
anos, que estava no fute-
bol de base do Mirassol, 
mas que já passou por 
grandes clubes brasilei-
ros como Figueirense, 
Avaí, Grêmio e Tom-
bense. 

“É importante man-
ter o time profissional 
em atividade e estamos 
passando por uma refor-
mulação, tanto no elen-
co quando na comissão 
técnica. O técnico Paulo 
Pereira e o preparador 
físico Amadeu não fa-
zem mais parte do clube. 
Contratamos o treinador 
Raul, que está montando 
a sua comissão técnica”, 
salienta o presidente do 
Fantasma, Eliseu Mar-
ques.

Segundo Marques, 
alguns atletas que dispu-
taram a Série A3 do Pau-
lista serão desligados do 
clube, por empréstimo 
ou até mesmo via encer-
ramento de contrato.

“Estamos atrás de 

novos jogadores e que-
remos deixar bem claro 
que a Copa Paulista será 
uma espécie de laborató-
rio, um preparativo para 
o Campeonato Paulista 
Série A3 em 2021. Por 
isso, a aposta será em 
atletas mais jovens, in-
centivando também a 
nossa categoria de base. 
Esperamos que, com es-
sas mudanças, possamos 
alcançar resultados me-
lhores que na A3 deste 
ano”, salienta Marques.

Campanha 
irregular
Apesar da sua histó-

ria de glória pelo Fantas-
ma – ele foi treinador da 

equipe que conquistou 
a Segunda Divisão do 
Paulista em 2018 –, o 
retorno de Paulo Pereira 
ao clube não foi dos me-
lhores e o time acabou 
eliminado na primeira 
fase da Série A3 do Pau-
lista.

Pereira assumiu o 
Tricolor de Indaiatu-
ba na quinta rodada do 
Paulistão, substituindo o 
treinador Daniel Sabino. 
Em 11 jogos a frente do 
time, foram apenas três 
vitórias, dois empates 
e seis derrotas. Além 
da campanha irregular, 
a pandemia atrapalhou 
bastante o trabalho do 
treinador.
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Raul Cabral, de 39 anos, conhecido por seus trabalhos em times do Sul do país, é o novo comandante da equipe tricolor

Copa Paulista
O Primavera já sabe 

quem será o seu adver-
sário na estreia da Copa 
Paulista 2020. O Trico-
lor enfrentará o XV de 
Piracicaba no dia 4 de 
novembro (quarta-feira), 
às 15h, no Gigante da Vila 
em Indaiatuba.

O confronto não con-
tará com a presença da 
torcida, mas poderá ser 
acompanhado pelo canal 
da TV FPF no Youtube.

A estreia da compe-
tição contará com outras 
nove partidas, todas trans-
mitidas pela web TV da 
Federação Paulista.

A competição contará 
com 20 times divididos 

em cinco grupos. O Pri-
mavera está na Chave 3, 
ao lado do XV de Piraci-
caba, Inter de Limeira e 
Grêmio Osasco.  

Na primeira fase os 

1ª Rodada da Copa Paulista 2020
4 de novembro, todos às 15h  

times se enfrentam den-
tro do grupo, em turno 
e returno, classificando 
para a próxima fase os 
três melhores colocados e 
o melhor quarto colocado. 
Os 16 classificados dispu-
tam o título no formato 
mata-mata com partidas 
de ida e volta.

A final ocorre no dia 
23 de dezembro. O cam-
peão pode escolher pela 
vaga da Copa do Brasil 
ou então disputar a Série 
D do Campeonato Brasi-
leiro. A vaga que sobrar 
fica para o vice-campeão.

Covid-19
Para manter as ações 

contra a Covid-19, a FPF 
realizará exames sema-
nalmente com os elencos 
e comissões técnicas de 
todos os clubes partici-
pantes. Tudo será custe-
ado pela Federação, que 
realizará até 38 exames 
por equipe semanalmente.

Rio Preto x Novorizontino
Marília x Botafogo

Comercial x Ferroviária
Velo Clube x Atibaia

Osasco Audax x Inter de Limeira
Primavera x XV de Piracicaba

Portuguesa Santista x Ponte Preta
Juventus x São Bernardo FC

Nacional x Água Santa
Guarani x Portuguesa
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A iniciativa da antecipação tem o objetivo de incentivar o 
comércio, e as luzes da decoração serão ligadas no dia 1º

A pedido da Asso-
ciação Comercial 
e Industrial de In-

daiatuba (Aciai), como in-
centivo ao comércio local, 
que teve queda nas vendas 
por conta da pandemia, 
as luzes de Natal este ano 
serão acesas no dia 1º de 
novembro, segundo a Pre-
feitura.

“Com a pandemia, o 
comércio teve um ano 
complicado, mesmo com 
todo o apoio que recebeu 
da Prefeitura e da Aciai. 
Daí tivemos uma ideia: 
pedir que a iluminação de 
Natal fosse antecipada, 
para que as famílias pos-
sam visitar o comércio e 
consumir em nossa cidade. 
Além disso, a iluminação 
traz um astral positivo para 
todos”, comentou o presi-
dente da Aciai, Antônio 
Aparecido Pereira.

A iluminação começou 

a ser instalada esta semana, 
em trechos da Avenida 
Engenheiro Fábio Roberto 
Barnabé, no Centro e nas 
Avenidas Ário Barnabé e 
Francisco de Paula Leite.

A partir da próxima 
semana, começam os 
trabalhos nas praças Rui 
Barbosa, Dom Pedro II e 
Prudente de Moraes e na 
rotatória do Colégio Ob-
jetivo, além do Boulevard 
e Praça Renato Villanova 
(Praça do Cato), na Vila 
Brigadeiro Faria Lima (Ce-
cap).

Na última etapa do cro-
nograma está a instalação 
da decoração na rotatória 
em frente à Prefeitura de 
Indaiatuba, que este terá 
como tema ‘A Fábrica do 
Papai Noel’, com diversos 
brinquedos gigantes. No-
vos pontos serão incluídos 
este ano, como o prédio 
do Centro de Operações 
e Inteligência (COI) da 
Guarda Civil e a Avenida 
Presidente Kennedy.

DIVULGAÇÃO

Os pontos de ônibus 
do Boulevard da Cecap 
também receberão painéis 
com figuras natalinas. To-
das as peças que integram 
a decoração de Natal na 
cidade foram produzidas 
por funcionários da Ad-
ministração Municipal e a 
maioria do material utili-
zado foi reaproveitado de 
anos anteriores.

“Movimentar a eco-

nomia, gerando empregos 
e renda. Esse é o princi-
pal objetivo da solicitação 
que fizemos à Prefeitura, 
meses atrás, e logo fomos 
atendidos”, diz Apareci-
do. “Temos que continu-
ar otimistas, sabendo das 
nossas responsabilidades 
e mantendo os protocolos 
de saúde, como o uso de 
máscaras, álcool em gel, 
manter o distanciamento.”
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CINEMA

...............................................................................................
OS NOVOS MUTANTES
Lançamento - Ação / Aventura / Ficção - Classificação 14 
anos - 94 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (22) a Quarta (28): 17h30 [TC] / 20h30 [TC]
Polo Shopping
Quinta (22) a Quarta (28): 19h35
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (22), Sexta (23), Segunda (26), Terça (27) e Quarta 
(28): 19h00
Sábado (24) e Domingo (25): 16h00 / 19h00
Polo Shopping
Quinta (22), Sexta (23), Segunda (26), Terça (27) e Quarta 
(28): 17h05 / 18h40 / 20h10 / 21h00
Sábado (24) e Domingo (25): 15h50 / 17h05 / 18h40 / 
20h10 / 21h00
...............................................................................................
COMO CÃES E GATOS 3: PELUDOS UNIDOS
Lançamento - Comédia - Classificação Livre - 84 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (22), Sexta (23), Segunda (26), Terça (27) e Quarta 
(28): 17h45 / 19h05
Sábado (24) e Domingo (25): 15h30 / 17h45 / 19h05
..............................................................................................
A VERDADEIRA HISTÓRIA DE NED KELLY
Lançamento - Drama - Classificação 16 anos - 125 minutos
LEGENDADO
Shopping Jaraguá
Quinta (22) a Quarta (28): 20h00 [TC]
...............................................................................................
40 DIAS - O MILAGRE DA VIDA
2ª semana - Drama - Classificação 16 anos - 110 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (22) a Quarta (28): 17h00 [TC]
...............................................................................................
É DOCE !
2ª semana - Animação - Classificação Livre - 78 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Sábado (24) e Domingo (25): 16h30
..............................................................................................
A ILHA DA FANTASIA
5ª semana - Terror - Classificação 14 anos - 110 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (22) a Quarta (28): 21h20
...............................................................................................
BY! O FILME
6ª semana - Animação - Classificação Livre - 94 minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (22) a Quarta (28): 16h30 / 19h30
..............................................................................................

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA 
EM NOSSO PORTAL

WWW.MAISEXPRESSAO.COM.BR

Iluminação de Natal será 
acesa no próximo mês

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Todas as peças que integram a decoração de 
Natal foram produzidas por servidores públicos

Parte da equipe do Grupo Atento vestiu a camisa da Campanha do Outubro Rosa, em co-
laboração para a conscientização sobre a importância da prevenção ao câncer de mama 

EQUIPE ATENTO
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Conheça Conheça 
        a novaa nova

 A Torrelaguna Pizzaria Inaugurou em novo endereço no último sábado dia 11, a casa está encantadora, os detalhes, o ambiente aconchegante, vocês precisam conhecer; o Jornal Mais Expressão deseja muito sucesso!!!

 Giovanni e Amanda

 Giovanni e Amanda

Matheus e Ana

Matheus e Ana

Raphaela, Lidia

Rafaella, Ligia,Cristina, Linnêo e Sr. Arizio



A clínica CampoMed oferece várias 
especialidades em um único local
O centro médico conta com consultas, check-ups, exames de ultrassonografia e laboratoriais completos

O centro médico 
CampoMed possui 
estrutura completa 

para atendimento de diver-
sas especialidades médicas, 
além de exames de imagem 
e laboratoriais, tudo em um 
só local. A clínica oferece 
ainda check-ups preventi-
vos para vários segmentos 
de público, sendo atendi-
dos por profissionais ex-
perientes na área da saúde. 
Na CampoMed, a saúde é 
acessível, com qualidade e 
preço justo. 

Desde maio de 2017, 
a clínica CampoMed já é 
uma referência em mais de 
dez especialidades médicas, 
que incluem clínica geral, 
cardiologia, ortopedia, der-
matologia, endocrinologia, 
oftalmologia, pediatria, ge-

riatria, psicologia, gineco-
logia e obstetrícia, nutrição. 

“Oferecemos também 
toda diversidade de exames 
laboratoriais, realizados 
na clínica in loco e exa-
mes complementares de 
imagem, como a ultras-
sonografia, que é a minha 
especialidade”, destaca 
o Dr. Marcelo Magaldi, 
médico responsável da 
CampoMed.

O centro médico realiza 
diversos exames laborato-
riais como, por exemplo, 
os de sangue, colesterol, 
diabetes, urina; a Ultrasso-
nografia (com o diferencial 
de resultados na hora); teste 
de gravidez (com resultado 
no mesmo dia); exames 
preventivos contra o câncer 
(inclusive o Papanicolau); 
mamografia digital; den-
sitometria óssea; exames 
cardiológicos (ECG) e 
oftalmológicos (exames 
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de acuidade visual, por 
exemplo). “Para o público 
masculino também temos 
o exame da próstata, PSA 
(preventivo da próstata) e 
exames de sangue”, com-
plementa o médico.

A CampoMed também 
faz o check-up desportivo, 
com apoio de especialistas 
endocrinologistas e nutró-
logos. Dr. Magaldi alerta 

para a importância de se 
fazer exames antes de ini-
ciar a prática de atividade 
física. “Os check-ups para 
desportistas são destinados 
aos que querem iniciar a 
academia, ou pretendem 
começar uma atividade fí-
sica mais intensa. Todos os 
exames são realizados aqui 
na CampoMed, para o pos-
sível diagnóstico de quais-

quer patologias de base que 
comprometam a prática de 
exercícios físicos”, esclare-
ce o especialista.

O Dr. Magaldi acres-
centa que é possível realizar 
o check-up em um único 
dia. “Se agendar no perí-
odo da manhã, a pessoa 
consegue concluir todos os 
exames. E assim que estive-
rem prontos basta agendar 

uma consulta médica com 
nossos especialistas atra-
vés de nossos canais de 
atendimento para a correta 
avaliação dos resultados”, 
informa. 

Localização
A Clínica CampoMed 

está preparada para atendi-
mento a todos os públicos, 
com instalações e equipa-
mentos de primeira linha. O 
centro médico fica na Ave-
nida Clóvis Ferraz de Ca-
margo, n˚ 1112, no Parque 
Campo Bonito, e funciona 
de segunda a sexta, das 7h 
às 17h30 (alguns especia-
listas atendem até às 20h), 
e aos sábados, das 7h às 
12h. Mais informações pelo 
telefone (19) 3317-0221; 
WhatsApp (19) 98217-
7756; site: https://campo-
med.com.br; Facebook: 
https://www.facebook.com/
clinicacampomed 

DIVULGAÇÃO/ÔMEGA ALIMENTAÇÃO

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A clínica traz para a cidade saúde acessível, com qualidade e preço justo
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Darik após Banho e Tosa da linda Bella Rampani, do 
proprietário Clóvis, na Clínica Bicho Amigo.. Rua: Quinze 
de Novembro, 1050 - Centro, (19) 3875-2715

Dra Larissa em consulta com a linda Nuvem, 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 

Na Adelaide Decorações você encontra o que há 
de mais moderno em cortinas, persianas, papel de 
parede, colchas sob medida, almofadas, tapetes e 
carpetes. Ligue já e agende seu horário (19) 3894-
4638 / (19) 99763-2829. Você vai adorar!

O querido cliente Dr Yong Bai Cho, recebendo um delicioso 
Bolo da Madre, mimo do Jornal Mais Expressão pelo Dia do 
Médico. Parabéns, felicidades sempre! 

Bicos & Focinhos

Oggi Big Wheel 7.5 – 2020. QUADRO: Alumínio  GRUPO: 
Sram NX - 12 velocidades SUSPENSÃO: Manitou Machete 
comp travel 100mm (BOOST). RODAS: Cubo Sram XD com 
aros Alexrims MD25. PNEU: Kenda Saber PRO Tubeless 
2.35 ou Kenda Booster PRO 29x2.20 PEDAL: Wellgo clip. 
PESO APROXIMADO: 11,9 kg. Disponível tamanho 17 
(Consultar quantidade). Isso e muito mais você encontra na 
Duas Rodas - Avenida Presidente Kennedy, 624, Cidade 
Nova, (19)99731-0269.

Adelaide Decorações

Mais uma obra realizada pela Mr Roof, Alphaville Campinas. 
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

Duas Rodas

A Nova Loja acaba de receber a nova Coleção Tutti 
Sposa/21 que está maravilhosa. Tecidos nobres, 
com muita transparência, renda, cetim e pedraria. 
Vale a pena dar uma conferida de perto. Você vai se 
encantar! R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: 
(19)3875-1760 - Site: www. anovaloja.com.br

Casamento de Sabrina Silva Cerqueira no último dia 
11/10/20. É a A Nova Loja homenageando sua cliente.

Quem completa 30 anos amanhã é a linda Isabella Ravanelli. 
O Jornal Mais Expressão deseja felicidades hoje e sempre!



Cleide Alves Rodrigues Barzan e Oucimar Camilo Barzan, da empresa Oucimar da Areia

O Troféu Frutos 
de Indaiá che-
ga a sua 15ª 

edição e com muitas 
histórias de sucesso 
para contar .  Afinal 
nesses 15 anos, cen-
tenas de empresas e 
empresários subiram 
ao palco do evento de 
premiação para rece-
ber o Troféu Frutos 
de Indaiá que simbo-
liza o reconhecimento 
do público ao serviço 

Troféu Frutos de Indaiá completa 15 anos
Campanha Publicitária visa gerar visibilidade e retorno financeiro aos premiados

FOTOS SICA

prestado.
Criado em 2005, o 

nome Frutos de Indaiá, 
segundo o presidente 
do Grupo Mais Ex-
pressão, Alan Di Santi, 
remete aqueles que 
produzem na cidade, 
que criam empregos 
e geram renda. O tro-
féu foi elaborado pela 
artista plástica indaia-
tubana Maria Vaz, a 
Memê.  A ideia  era 
que o troféu lembrasse 
uma folha de palmei-
ra, já que Indaiá em 
tupi-guarani significa 

Palmeira, mas que ao 
mesmo tempo fosse 
um troféu unissex, por-
que há empresários e 
empresárias que rece-
bem o prêmio, e dessa 
maneira chegaram ao 
atual design.

“Pra mim é um or-
gulho muito grande ver 
o sucesso do Troféu 
Frutos de Indaiá. Es-
tamos há 15 anos reco-
nhecendo e premiando 
as melhores empresas 
e empresários de In-
daiatuba”,  disse Di 
Santi. “E quem esco-

lhe os premiados de 
cada ano são os nossos 
leitores e também os 
moradores de nossa 
cidade, afinal quem 
melhor poderia ava-
liar uma empresa?”, 
completa.

15ª edição
Na semana passada 

o Grupo Mais Expres-
são informou que a 
15ª edição do Troféu 
Frutos de Indaiá, que 
aconteceria no pró-
ximo mês, foi adiado 
devido a pandemia do 
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D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Angelita Tavares e João Batista Tavares, da Tavares Refrigeração, também foram os mais votados

novo coronavírus. A 
nova data da noite de 
premiação é 13 de mar-
ço de 2021.

Apesar de Indaiatu-
ba estar na fase verde 
do Plano SP, os gran-
des eventos ainda não 
foram liberados pelo 
governo do estado. “A 
premiação chega a reu-
nir cerca de mil pesso-
as, e não temos como 
realizar um evento des-
te porte neste momen-
to”, disse o presidente. 
“Porém apesar do adia-
mento, a organização 

da premiação conti-
nua trabalhando para 
que possamos oferecer 
aos premiados e seus 
convidados uma fes-
ta maravilhosa, como 
sempre foi, e principal-
mente com segurança”.

A festa de premia-
ç ã o  p e r m a n e c e  n o 
mesmo local, no sa-
lão social do Clube 9 
de Julho, assim como 
todos os prestadores 
de serviço. O show da 
dupla Maiara & Marai-
sa também está confir-
mado para a nova data. 
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 920

), 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 AU-
TOS.  ACEITA PERMUTA POR 
APARTAMENTO NA BIAXADA 

SANTISTA
( PREFERÊNCIA PRAIA GRAN-
DE, SANTOS OU GUARUJÁ ).

R$ 800,000,00

CHACARA

BAIRRO ALDROVANDIA – 
CH00336

CHACARA - TERRENO 
18.150M² AREA RURAL , 

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

01 SUITE COM CLOSET, 
SALA,

DE ESTAR, SALA DE JANTAR, 
COZINHA, 02 WC, LAVAN-

DERIA.
CASA 02: CASA DO CASEI-

RO: 03 DORMITÓRIOS, SALA  
GRANDE, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, VARANDA, 

01 QUARTO EXTERNO COM 
BANHEIRO.

CASA 03: 01 DORMITÓRIO, 
COPA PEQUENA , WC, ES-

CRITÓRIO 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

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, WC, COZINHA, AREA DE 

SERVIÇO,
CHURRASQUEIRA, GARAGEM 
PARA 02 CARROS COBERTA.

R$ 415.000,00 

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. TER-

REO ), SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, AREA GOURMET.
GARAGEM PARA 02 AUTOS.

R$ 500.000,00

JARDIM MOACIR ARRUDA – 
CA03215

03 DORMITÓRIOS  ( 01 SUÍTE 
) TODOS COM ARMÁRIOS E 

AR CONDICIONADO, SALA, 02 
AMBIENTES, LAVABO, AMPLA 
COZINHA PLANEJADA, CHUR-
RASQUEIRA, GARAGEM PARA 

04 VEÍCULOS.
R$ 560.000,00

JARDIM REGINA – CA033057
IMÓVEL DIFERENCIADO PELO 

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

SISTEMA
DE SEGURANÇA, PORTÃO ELE-
TRÔNICO E 07 APARELHOS DE 

AR CONDICIONADOS, 
IMÓVEL SEMI MOBILIADO.

03 DORMOTÓRIOS ( 01 SUITE 

PLANEJADOS E OUTRO
COM ARMÁRIO E MESA DE 

ESCRITÓRIO, COZINHA PLANE-
JADA COM FOGÃO

EMBUTIDO, PORTA DE VIDRO 
SEPARANDO COZINHA DA 

LAVANDERIA, WC
COM BOX E GABINETE, 01 

VAGA DE GARAGEM. APARTA-
MENTO DE FRENTE.

R$ 285.000,00

CENTRO – AP00792
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, ENTRE 

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

LAVANDERIA, 
02 VAGAS DE GARAGEM.

R$ 340.000,00

VENDA CASAS 

JARDIM VENEZA – CA03212
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, WC, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,
ÓTIMO ACABAMENTO, 02 

VAGAS PARA CARRO.
R$ 276.000,00

VILA AVAÍ – CA03197
03 DORMITÓRIOS ( 01 SUÍTE 
) SALA, BANHEIRO, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO
COBERTA, CHURRASQUEIRA, 
GARGEM COBERTA PARA 02 
AUTOS ( PORTÃO ELETRONI-

CO ).
R$ 350.000,00

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

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 BA-
NHEIRO

R$ 1800,00 +  IPTU

TERRENO P/ ESTACIONAMEN-
TO, LAVA RAPIDO
CENTRO TE00022

700m², e COPA E BANHEIRO
R$ 4000,00  

APARTAMENTO VENDAS
  

AZALÉIA DE ITAICI – AP00973
LINDO APARTAMENTO -  ÓTI-

MA OPORTUNIDADE
03 DORM., SALA, COZINHA, A. 

S., WC SOCIAL,
GARAGEM COBERTA PARA 01 

VEÍCULO.
COND. COM ÁREA VERDE , 

QUADRA ESPORTIVA, QUIOS-
QUE,

SALÃO DE FESTA, SALÃO DE 
JOGOS.

PORTARIA 24 HORAS
R$ 202.000,00

JARDIM TROPICAL –  PORTAL 
DAS FLORES AP00962

LINDO APARTAMENTO, ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO, CONDOMÍNIO 

FECHADO.
03 DORMITÓRIOS, SENDO O 
PRINCIPAL COM ARMÁRIOS 

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 SER-

VIÇO,
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 MERCEDES – CA03224
02 DORM, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, AREA DE SER-

VIÇO, 
GARAGEM PARA 01 CARRO.

R$ 1.050,00
 

JD. OLINDA CA03028
03 DORM ( 01 SUÍTE), COZI-
NHA PLAN, 03 BANHEIROS, 
A.S. ÁREA GOURMET GARA-

GEM 
R$ 2000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTO

KITNET CENTRO AP00921
01 DORM, COZINHA E BA-

NHEIRO
VAGA P/ MOTO

R$ 680,00 INCLUSO ÁGUA E 
IPTU

KITNET CENTRO 
01 DORM, COZINHA E BA-

NHEIRO
VAGA P/ MOTO

R$ 700,00 MAIS IPTU

KITNET – JD. ALICE – AP00972
KITNET SOBRE MERCADO 

EURO
DORM., COZINHA E BANHEI-

RO.
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, COZINHA, A.S., 
BANHEIRO, E UMA VAGA CO-

BERTTA
1300,00 ( INCLUSO COND E 

IPTU)



B2 Imóveis

AP03995 - CLASS - AU 62m² - 02 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala ampla 
dois ambientes, varanda, cozinha planejada estilo americana, lavanderia, aquece-
dor à gás instalado, garagem para 02 autos cobertas, home box no andar - Condo-
mínio com infraestrutura de lazer completa. Locação R$1.500,00 + COND. + IPTU.

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

CA08989 - JARDIM REGINA - AT.250m² AC.163m² - 03 dormitórios (01 suíte), sala, 
sala de jantar, área de luz, cozinha, lavanderia, wc social, edícula com churrasqueira 
e wc, vaga para 02 autos cobertas. Venda R$600.000,00.

CA08489 - JD. RECANTO DO VALLE - AT. 250 m² AC 167 m² - Excelente casa, bem loca-
lizada a 150 mts do parque ecológico  com 3 dormitórios (1 suíte), sala dois ambientes, 
cozinha planejada, wc social, jardim de inverno com paisagismo, garagem para 2 carros 
cobertos e 2 sem cobertura, lavanderia com armário, área externa com churrasqueira, pia 
com gabinete e uma ducha. Estuda permuta de terreno na região do imóvel no máximo 
20% do valor. R$ 530.000,00.

AP04663 - CIDADE NOVA I - AU.130m² - 03 dormitórios (01 suíte), cozinha, sala 02 
ambientes, wc social, wc de serviço, lavanderia, despensa, varanda, vaga para 01 
auto. R$ 550.000,00.

CA08749 - JARDIM CALIFÓRNIA - AT.125m² AC.161,50m² - 03 dormitórios (01 suí-
te), sala, cozinha, lavabo, lavanderia, churrasqueira, dormitório externo, vaga para 
02 autos. R$ 2.200,00 + IPTU

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

CA08896 - MORADAS DE ITAICI - AT.125m² AC.56,30m² - 
02 Dormitórios, sala, wc social, cozinha, lavanderia, área de 
churrasqueira, vaga para 02 autos, casa toda mobiliada. (ca-
mas de solteiro, guarda roupa, sofá, rack, mesa com cadeira, 
geladeira, fogão). R$ 1.800,00 + Cond. + IPTU

CA07027 - JARDIM BRASIL - AT.125m² AC.90m² - 2 dormi-
tórios, sala, wc social, cozinha, lavanderia coberta, vaga para 
02 autos coberta. R$ 1.100,00 + IPTU.

AP04885 - CIDADE NOVA I - COBERTURA COM 05 SUÍTES, 
SENDO 01 DE EMPREGADA e 03 GARAGENS INDEPENDEN-
TES - EXCELENTE LOCALIZACÃO - PARTE INFERIOR: Sala 02 
ambientes com ar condicionado e  sacada. Lavabo. Área 
Gourmet fechada com churrasqueira. Cozinha planejada. 
Despensa planejada. Área de Serviço e 01 Suíte de empre-
gada. PARTE SUPERIOR: Sala de TV. 04 suítes com armários 
embutidos, sendo 01 Master (com hidro) e  closet planeja-
do. 02 suítes com ar condicionado. Todo o piso superior em 
madeira. Aquecimento Solar nos WCs, sendo 01 das suítes 
com chuveiro reversível (além de solar tb elétrico) e 02 suí-
tes com solarium. 03 Vagas de garagem cobertas e indepen-
dentes. R$ 3.200,00 + COND. R$ 800,00 + IPTU R$ 350,00 
MENSAL.

VENDA

TE05851 - Terras de Itaici - Terreno com área de 1000 m². 
Todo cercado, em rua pavimentada, com energia elétrica, 
água e esgoto. R$ 371.000,00.

CH01781 - CHÁCARA - CONDOMÍNIO ZULEIKA JABOUR - SAL-
TO – AT. 1.060 m² AC. 100 m² - Bela chácara plana com edícula 

em alvenaria, 01 ampla  sala dormitório, cozinha com mó-
veis planejados, 02 banheiros, piso anti derrapante, área 
gourmet com churrasqueira, mesas e bancadas de gra-
nito. Piscina em alvenaria com duchas, terreno todo mu-
rado em alvenaria e com portão eletrônico. Condomínio 
oferece quadras de tênis, de vôlei, campo de futebol, sala 
de ginástica, lagos e muita área arborizada. R$ 600.000,00

CH01771 - VALE DAS LARANJEIRAS - AT. 3000m² 
AC.216,61m² - 02 dormitórios (01 suíte), sala 02 ambien-
tes, cozinha, wc social, escritório, lavanderia, churrasquei-
ra, casa de caseiro anexada. R$ 850.000,00

AP04857 - PARQUE SÃO LOURENÇO - AU.62m² - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala, cozinha, lavanderia, wc social, 01 vaga 
para auto. R$ 280.000,00.

CA08565 - VILA AVAÍ - AT. 270 m² AC. 138,02 m² - 03 dor-
mitórios, 02 salas, 01 cozinha, wc social, garagem para 02 
autos, área externa com lavanderia, 01 banheiro completo 
e espaço livre para construção. R$ 350.000,00

CA09030 - JARDIM PARK REAL -  AT. 202m² AC.190m². - 03 
suites, sala (parede 3D), cozinha planejada,  wc social, área 
gourmet com churrasqueira, forno e fogão a lenha, vaga 
para 02 autos, Sol da manhã. R$ 640.000,00.

CA09024 - JARDIM EUROPA II - AT 250m², AC 155m² - 03 
dormitórios, sendo 02 planejados (01 suíte), WC social, 
sala 02 ambientes, cozinha planejada com eletrodomés-
ticos, lavanderia, despensa, churrasqueira, fogão a lenha, 
pia e balcão, WC externo, garagem para 02 autos. R$ 
550.000.00

LOCAÇÃO

GL00433 - AT. 1.000m² - AC. 719m² - AF. 500m² - GALPÃO 
EM FACIL LOCALIZAÇÃO COM ENTRADA DE CAMINHÁO 
- DISTRITO INDUSTRIAL - INDAIATUBA - excelente galpão 
com entrada para caminhão, na lateral e aos fundos, WC 
de deficiente, mezanino amplo frente a galpão com WC 
social e pia para copa, refeitório, vestiários, caixa d’ água, 
estacionamento para 05 carros descoberto. R$ 8.000,00 + 
IPTU

AP01631 - TORRES DA LIBERDADE - AU 80 m² - 03 dor-
mitórios (01 suite), wc social, sala 02 ambientes, sacada, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem para 02 autos. 
Condomínio com infraestrutura de clube. R$ 2.300,00 + 
condomínio + IPTU.

AP02459 - PÁTIO ANDALUZ - AU 75m²- 02 dormitório (01 
suíte), cozinha planejada, lavanderia planejada, sala 02 
ambientes, sacada, wc social com gabinete e box blindex, 
garagem para 02 autos descoberta, segurança 24H, área 
de lazer completa. R$ 2.000,00 + Cond. + IPTU.

AP04890 - AU. 87m² - EXCELENTE APARTAMENTO COM 
LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - SPAZIO LIVENZA - 03 dor-
mitórios sendo 01 suíte (02 com planejados), WC social, 
sala 02 ambientes, varanda gourmet com churrasqueira, 
cozinha planejada, lavanderia, garagem 02 autos cober-
tos. Excelente apartamento em condomínio com portaria 
24hrs , área de lazer com piscina , academia, playground , 
espaço para churrasco, excelente localização. R$ 2.250,00 
+ COND. + IPTU.



B3Imóveis

         

VENDAS

CASAS
CA00332-JD 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
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
CA00363-CIDADE NOVA-2 dorms +dep +2 vagas...............................R$ 900.000,00
CA00362-JARDIM UNIÃO-3 dorms + dep+2 vagas.............................R$ 430.000,00
CA00366-VL. RUZ PERES-3 dorms c/ + dep + 3 vagas........................R$ 650.000,00
CA00365-JD TANCREDO NEVES-3 dorms+ dep+1vaga......................R$ 300.000,00 
CA00369-MORYAMA-3 dorms c/ suíte+dep+3vagas.........................R$ 222.000,00 

CASA EM CONDOMÍNIO
CA00319-MARIA JOSÉ- 03dorms +dep+ 4 vagas.......................R$880.000,00      
CA00302-MONTREAL-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas..............R$ 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$ 1.060.000,00
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$790.000,00
CA00354-ALTOS DE ITAICI-03 dorms+dep+4 vagas.................R$ 740.000,00

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
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$ 330.000,00
AP00103-DUETO DI MARIAH-03 dorms +dep + 2vagas..............R$ 385.000,00
AP00126-SANTA BARBARA-02 dorms+dep+2vagas....................R$ 200.000,00
AP00130-MAROC-02 dorms +dep+2 vagas.................................R$ 430.000,00
AP00133-NUMBER 01-dorma+dep+1vaga..................................R$ 125.000,00
AP00134-PREMIUM RESIDENCE- 2 dorms+dep+2vagas.............R$ 420.000,00
AP00135-JARDIM MORUMBI- 2 dorms+dep+2vagas.................R$ 235.000,00
AP00138-MONTONÉ RESIDENCE-SALTO- 2dorms+dep+1vaga....R$ 276.000,00
AP00143-AMÉRICA HOME CLUB-PORTO FELIZ-2 dorms+dep+1vaga..R$ 265.000,00
AP00150-ELEGANCE- 3 suítes + dep + 2 vagas.............................R$  790.000,00
AP0051-PREMIER RESIDENCE-3 suítes+dep+2 vagas...................R$ 1.386.000,00

CHÁCARAS
CH00054-VALE DAS LARANJEIRAS-06 suítes+dep+4 vagas....................R$2.800.000,00
CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina .............R$ 980.000,00
CH00050-POLAREIS- 04 suítes +dep + 4 vagas e lazer............................R$ 2.580.000,00

CH00023-SHANADÚ-03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer.............................R$ 1.700.000,00
CH00051-COLINAS DE INDAITUBA-2 doms +dep +2 vagas.....................R$ 750.000,00

TERRENOS
TE00217-RECANTO DAS FLORES  5.000M.. . . . . . . . . . . . . .R$ 750.000,00
TE00218-JD.  COLONIAL  153M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 180.00,00
TE00207-VILLA RUBENS  250M... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 220.000,00
TE00177-VILA AVAI-  360M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 324.000,00
TE00220-EUROPARK -1000M.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 424.000,00
TE00190-ESPLANADA  1-  300M... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 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$ 3.710,00 (o metro quadrado)
TE00243-DUAS MARIA-360M... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 425.000,00
TE00249-VIENA-280M.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 200.000,00
TE00271-JD. DOS IMPÉRIOS-201M.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 180.000,00

SÍTIOS
ST00008-ELIAS FAUSTO-7.000 ALQUERES…………….R$ 350,00 mts
ST00012-VALE DO SOL-55.000MTS..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 5.100.000,00
ST00015-MONTE MOR-  40.000MTS... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .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
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M................................R$ 220.000,00
SL00038-JD. DOS COLIBRIS- 250M..................................R$ 900.000,00
PT00000- CENTRO (FRANQUIA).................................R$ Sobre Consulta

LOCAÇÃO

CASA
CA00287-PAU PRETO- Comercial.................................................R$ 6.000,00+iptu
CA00283-CENTRO-03 Dorms c/ 2 suíte+dep (comercial ou residencial) R$ 4.400,00+iptu
CA00347-PAU PRETO- 02 dorms+dep+ 2 vagas(comercial).........R$ 3.250,00
CA00005-CENTRO-02 dorms +dep (comercial)............................R$ 2.500,00

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA216 - JD. CALIFÓRNIA - R$280 MIL - 2D. sendo 1 suíte, sala ampla, coz. ampla, lav. coberta, 
wc e gar. coberta p/ 2 carros. Portão eletrônico. Ac. Permuta c/ casa menor no Jd. do Vale. 
CA215 - JD. COLIBRIS - R$350 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs e gar. OBS: No 
terreno possui 3 salas c/erciais c/ total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDE SP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dorm., sala, coz. ampla , 3 wcs, varanda 
ampla c/ churr. e gar.
CA109 - MONTE VERDE - R$320 MIL - 1D., sala, coz., wc, edícula, churr. e portão eletr.
CA284 - PQ.DAS NAÇÕES - R$290 MIL - 2dorms(st), sala, coz, wc, lav., gar. coberta.
CA202 - JD. COLONIAL - R$450 MIL - Sobrado c/ 2 dorm. sendo os 2 suítes, 1 lavabo, 4 wcs, 
coz. planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, gar. p/ 2 carros e edícula. 
Possui quintal, churr. e portão eletrônico
CA203 - JD. CARLOS ALDROVANDI - R$195 MIL - Sobrado c/ 2 dorm., sala, coz., lav., varanda, 
1 wc e gar. p/ 1 carro.
CA204 - NOVA VENEZA - R$265 MIL - 2 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc c/ armários, sala, coz. 
americana c/ balcão em granito, lav., gar. p/ 2 carros, churr. e portão eletrônico.
CA211 - PARQUE RESIDENCIAL - R$290 MIL - 2 dorm., 1 wc, sala, coz. e gar. coberta p/ 1 
carro. Possui uma casa nos fundos c/ 1 dorm., sala, coz. e wc

CASAS C/ 3 E 4 DORMITORIOS

CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dorm. sendo 1 suíte c/ closed, wc, sala de estar, sala 
de jantar, coz. planejada, lav. e gar. coberta p/ 2 carros. Possui ar condicionado, área gourmet c/ 
churr.  e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341 - JD. PPRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado c/ 3 dorm. sendo 1 suite, 2 wcs, sala, coz. 
planejada c/ ilha, lav. c/ armários, gar. coberta p/ 2 carros e área gourmet.
Possui armário embutido debaixo da escada, Aceita permuta c/ chácara
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado c/ 4 dorm. sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, coz. planej., lav., wc, gar. cob. p/ 3 carros e área gourmet. Ac. Permuta c/ Chácara ou Sítio
CA327 - JD. VENEZA - R$275 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. americana, lav., wc e gar. 
p/ 2 carros. Possui churr.. Aceita permuta c/ terreno.
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO - R$270 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc e gar. p/ 2 carros.
CA329 - LAURO BUENO DE CAMARGO - R$370 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala de estar e 
jantar, coz., lav., wc, churr., portão eletrônico e gar. coberta p/ 2 carros
CA400 - CECAP - R$415 MIL - 4 dorm., sala, coz., lav., 2 wcs, churr. e gar. p/ 4 carros. Aceita 
permuta c/ chácara.
CA301 - VILA AVAI - R$360 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. planejada, wc, lav., churr. e 
gar. coberta p/ 2 carros. Aceita permuta c/ casa em Cond. ou apartamento. 
CA312 - JD. BELA VISTA - R$ 505 MIL - Sobrado c/ 3 dorm., sendo 1 suíte c/ ar condicionado, 
sala de TV, lavado, varanda, coz. planejada, lav., 1 wc, gar. p/ 2 carros e edícula. Possui churr., 
quintal, pomar c/ frutas, interfone, portão eletrônico e câmera de segurança. Aceita Permuta c/ 
terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa ou apto até 200 mil

 COND.FECHADOS - CASAS 

CA407 - COND. HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, AC: 405,00 m², AT: 
490,00 m². Excelente sobrado c/ projeto diferenciado. Padrão construtivo e acab. c/ materiais e 
execução de primeira qualidade em todos os aspectos da obra, 7D. sendo 2 suítes no segundo pav. (1 
master) c/ sacada em “L” e porta balcão mais 3 dorm. e 1 suíte no térreo. Ainda no pav. sup., sala de 
cinema c/ janelão e sacada. Pav. inferior: Lavabo, sala de estar c/ pé direito duplo e mezanino, sala de 
TV, coz. c/ ilha e armários, área gourmet integrada a sala e coz., deposito e lav. na AS, terraço, piscina 
c/ revestimento em pastilhas, c/ 2 wcs, 4 vagas de gar. sendo 2 cobertas. Área de lazer do Cond. c/ 
campo de futebol, jardim, churr., piscina, playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA338 – COND. JD. PARK REAL - R$450 MIL - 3D., sendo 1 suíte, wc, sala de estar c/ pé direito 
alto, coz. integrada, lav., escrit. e gar. p/ 3 carros sendo 2 cob. Possui área gourmet c/ churr. e pia. 
Preparado p/ aquecedor solar e ar condicionado.
CA333 - COND. PARK REAL - R$425 MIL 3 dorm. sendo 1 suíte  wc, sala de estar c/ sanca, coz. 
americana, lav. é gar. p/ 2 carros sendo 1 coberta. Possui churr. c/ pia.
CA332 - COND. IMPÉRIO - VILA RICA - R$425 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, sala, coz. america-
na, wc, lav. e gar. p/ 2 carros sendo 1 coberta. Possui churr. c/ pia. Aceita Permuta c/ terreno.
CA237 - PORTAL DAS ACACIAS - R$340 MIL - 2 dorm., sala, coz., wc, lav., gar.. Aceita permuta 
c/ casa na Cidade Nova ou no Cond. Montreal. 
CA316 - BEIRA DA MATA - R$1.200.000,00 - 3 dorms (2st, 1 delas c/ hidro e closet),sala de estar  
c/ pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lav., dorm e wc de empregada, dispensa, área 
gourmet, piscina aquecida, quintal, gar. coberta p/ 2 carros e descoberta p/ 2 carros.

CS338 - VIENA - R$780 MIL - 3 suítes, sala de estar c/ pé direito alto integrada c/ coz, lavabo, 
lav., área gourmet, piscina, churr., aquecedor solar, boiler 400l, gar. coberta p/ 2 carros e 
descoberta p/ 2 carros.
CA320 - JD. TROPICAL - R$450 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, coz., sala, 2 wcs, churr., gar. coberta 
p/ 2 carros e descoberta p/ 1 carro.
CS308 - MONTREAL - R$460 MIL - 3 dorm., sendo1 suíte, sala de estar c/ pé direito duplo e sanca, 
coz., copa, wc, armário em todos os cômodos, gar. p/ 2 carros e churr..
CA315 - COND. MONTREAL - R$500 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc, sala, coz. planejada, lav., 
dispensa, gar. p/ 2 carros e edícula. Possui quintal e churr. c/ área gourmet.
CA318 - COND. MONTREAL - R$520 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc, sala, coz., lav., gar. p/ 1 
carro, churr. e edícula. 
CA324 - COND. PARK REAL - R$530 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte c/ closed, 1 wc, sala de TV, sala 
de jantar, copa, coz. planejada, lav., gar. p/ 2 carros e edícula. Possui ar condicionado, aquecedor 
solar e churr..                                                           
CA209 - COND. MONTREAL - R$490 MIL - 2 dorm., sendo 1 suíte, 1 wc c/ box e armários, sala 
de TV, sala de jantar, coz. americana c/ balcão em granito e armários, lav., gar. p/ 2 carros. Possui 
quintal, área gourmet c/ churr. e armários.
CA330 - COND. VILA RICA - R$375 MIL - 3 dorm., sendo 1 suíte, 2 wcs, sala de estar, sala de TV, 
coz., lav., quintal e gar. p/ 2 carros. Obs: Casa c/ móveis planejados. Área de Lazer c/ playground, 
brinquedoteca, academia, churr., piscina e salão de festas.

APARTAMENTOS

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

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

TE58 - JD. MUNICIPAL - SALTO - R$950 MIL - 1650 m²
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 - COND. RES. JATOBÁ - LOUVEIRA - R$210 MIL - 310m². Ac. permuta c/ casa na 
região do Bairro Mercedes.
TE46 - COND. TERRA MAGNA - R$280 MIL - 420 m². Possui piscina concretada de 25 m². Aceita 
permuta c/ terreno de menor valor.

TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta c/ carro até R$100 Mil.
TE51 - COND. MANTOVA - Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de R$183 MIL até R$320 MIL.

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH723 - VALE DO SOL - R$425 MIL -  2 dorm., 2 wcs, sala, coz. e gar. a vontade. 
Possui área gourmet c/ churr..
CH712 - ALVORADA - R$450 MIL - 2 dorms, sala, coz, lav., 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 c/ closet, sala de estar e jantar, va-
randa, coz planejada, lav., wc de empregada, sacada, piscina, churr., fogão a lenha, forno, 
chalé c/ 2 dorm, sala, coz e wc, pomar, cerca elétrica, mezanino c/ porta balcão, sacada.
CH756 - VALE DO SOL - R$600 MIL - 2dorms (1st), sala de estar conjugada c/ coz, 
lav., varanda, piscina, churr., 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 c/odos,2 casas de 
4 cômodos, galpão de 150 m², tanque de água, nascente c/ córrego, piscina 3x5m, 
plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².
CH707 - COLINAS I - R$700 MIL - 2 dorm. sendo os dois c/ armários e 1 suíte, sala 
de estar, sala de TV, coz. americana planejada, copa, lav., wc, varanda, dispensa 
e gar. coberta p/ 2 carros. Possui ar condicionado, churr. c/ pia, piscina, campo de 
futebol pequeno, sala de musculação e sauna a vapor.
CH754 COLINAS I - R$550 MIL - 2 dormitorios, sala, coz., wc, varanda, pomar, cerca-
do c/ alambrado, gar. coberta p/ 2 carros. 

IMÓVEIS COMERCIAIS

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

LOCAÇÃO - CASAS C/ 1, 2 e 3 DORM.

JD. PEDROSO - R$1.200,00 - 2 dorm., sala, coz., dispensa, wc, lav. e gar. coberta p/ 1 carro.
VILA SUÍÇA - R$2.800,00 - 2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz., lav. e  wc. Possui edícula 
nos fundos c/ suíte.
CIDADE JARDIM - R$1450,00 - 2 dorm., 2 wcs c/ box blindex, sala, coz., churr. e gar. p/ 2 carros.
PARQUE RES. INDAIÁ - R$950,00 - 3 dorm., sala,coz., wc e gar..
JD. NOVA INDAIÁ - R$1.100,00 - 2 dorm. sendo 1 suíte, sala, coz. wc e lav.
CIDADE NOVA - R$850,00 - dorm., sala, coz., wc, sem gar.
VILA ALMEIDA - R$440,00 - dorm., coz., wc, sem gar.

APARTAMENTOS

JD. MORADA DO SOL - R$720,00 - 1 dorm., sala, coz., wc e lav.
JD. MORADA DO SOL - R$650,00 - 1 dorm., sala, coz., wc e lav.
JD. TROPICAL - R$1000,00 - 3 dorm., sala, coz. planejada, wc, AS, sacada e gar. p/ 1 carro.
VILA FURLAN - R$900,00 - 2 dorm., sala, coz., wc, e gar. p/ 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 - Kitnet

SALÕES

PARQUE DAS NAÇÕES - R$4.300,00 - Salão c/ 2 wcs. Mezanino c/ escritório, wc, 
copa. Pé direito 6 metros.
VILA FURLAN - R$1.600,00 - área 60 m², 2 wcs. 
JD. SÃO FRANCISCO - R$2.300,00 - área 30 m², 2 wcs sociais, coz. ampla e sala c/ 18 m². 
CENTRO - R$6000,00 - Área 300 m2, pé direito 4 metros, 2 wc, escritório, 3 vagas p/ carro, torre 
na frente c/ 15 metros e prep/do p/ ar condicionado.
CENTRO - R$2.000,00 - 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, ligação p/ ar condiciona-
do, porta eletrônica e 1 vaga de gar.

SALAS

CENTRO - R$1.100,00 - Área 56 m², 2 wc e coz..
CENTRO - R$1.600,00 - Área 42 m², wc c/ barra e exaustor, copa, 1 vaga de gar. e elevador.

TERRENOS

VL. HAVAI - R$1200,00 - terreno murado c/ quadra

CASAS EM CONDOMÍNIO
CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep +4vagas....................R$ 10.000,00+cond e iptu
CA00372-PARK REAL- 03 dorms c/ suíte+dep+3vagas............R$ 3.000,00 incluso

APARTAMENTO 
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
AP00118-EDIFÍCIO CLAUDIA- 02 dorms + dep c/ elevador. ..............R$ 1.400,00 cond+iptu
AP00123-EDIFÍCIO DUE-03 dorms c/ siíte+ dep + 2 vagas..................R$2.850,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas.........R$ 2.2500,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas R$ 3.000,00 cond+iptu03 
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
AP00106-VILLAGIO DI AMORE-0 2 dorms + dep+ 1 vaga..................R$ 1.750,00+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
AP00132-MOACIR ARRUDA- 3 dorms +dep+1vaga..........................R$ 1.250,00+(incluso)
AP00116-SPAZIO ILUMINARI-2 dorms+dep+1vaga R$ 1.300,00 ( cond+iptu)

TERRENOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS
TE00079-EUROPARK- 1000m......................................R$ 1.000,00+iptu
TE00135-RECREIO CAMPESTRE JÓIA-7.200m.............R$ 3.000,00+iptu
TE00137-JARDIM COLONIAL. 500M............................R$ 2.200,00+iptu

PONTO COMERCIAL E CHÁCARAS
CH00051-COLINAS DE INDAIATUBA- Quarto, banheiro e piscina (festas).......R$ 2.500,00 
PT00008-JARDIM MOACIR ARRUDA-600m 16 salas, recepção e 4 vagas R$25.000,00 +iptu
PT00009- ITAIC I -  2pav imen to ,  coz inha ,  4  wcs  R$ 6 .000 ,00+ ip tu

SALÕES 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
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MTS..................R$ 4.000,00+iptu
SL00035-CENTRO- 50MTS c/ wc......................................R$ 1.700,00+iptu
SL00039-JD PAULISTA-225MTS.......................................R$ 5.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS................................................R$ 900,00+ iptu
SA00011-AV CONCEIÇÃO-55MTS- SUPERIOR..................R$ 950,00+ iptu
SA00010- OFFICE PREMIUM – 77M……………………………..R$ 1.200,00+ cond+iptu
SA00015-JARDIM PAULISTA-56MTS.................................R$ 1.200,00+iptu

GALPÕES
GL00018-RECREIO CAMPESTRE JÓIA A/T1000m-A/C 680m........R$ 6.000,00+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 
CHÁCARA -  ALTOS DA BELA 

VISTA 1200 METROS - ACEITA 
PERMUTA IMÓVEL NA CIDADE



B4 Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

6 ref site 719702 Apartamento Duetto Di Mariah  -3 dormt/ 1 suíte/ 
sala/ coz/ WC / lavanderia / gar R$ 1.450,00 + IPTU + COND.

3 ref site 183281 - Casa Parque das Nações - 3 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavanderia /2 gar R$ 1.450,00 + IPTU

7 ref site 884012 - Terreno Montreal Residence -150 n² - R$ 
195.000,00

8 ref site 228902 - Terreno Jardim Regina - 264 m² R$ 
225.000,00

4 ref site 904091- Casa Jardim Regente- 3 dormt/ 1 suíte/ sala/ 
coz/ WC / lavanderia /2 gar R$ 1.900,00 + IPTU 

5 ref site 27501 - Apartamento CDHU -  2 dormt/ sala/ coz/ WC 
/ lavanderia / gar R$ 750,00 + IPTU + COND.

2. ref site 425012 - Casa Jardim Morada do Sol - 2 dormt/ sala/ 
coz/ WC / lavanderia / gar R$ 1.000,00 + IPTU

10 ref site 665012 - Casa Jardim Califórnia - 3 dormt/ 1 suíte/ 
sala/ coz/ WC / lavanderia / 2 gar R$ 270.000,00

11 ref site 013391 - Apartamento Mirim - 3 dormt/ sala/ coz/ 
WC / lavanderia / 1 gar R$ 180.000,00

12 ref site 662012 - Apartamento Viva Vista - 3 dormt/ 1 suite/  
sala/ coz/ WC / lavanderia / 1 gar / área de lazer completa 
R$ 450.000,00

9 ref site 326012 - Condomínio Vila Inglesa  04 suítes sendo 01 
master com closet e hidromassagem, 05 banheiros, cozinha, 
02 salas, área gourmet completa com uma excelente piscina.

1. ref site  416012 - Casa Jardim Paulista II -  1 dormt/ sala/ 
coz/ WC / gar R$ 850,00
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APARTAMENTO A VENDA NAÇÕES UNIDAS (PARQUE DAS NAÇÕES) 02 DORMITÓRIOS,-
SALA ,COZINHA,WC,LAVANDERIA 01 VAGA DE GARAGEM R$210.000,00

DESTAQUE

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)



B6 Imóveis
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Pizzaria

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais Elétricos Mecânica

Construção
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária

Projetos e Contruções
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Classificados

Casa Jd. Tropical -  
Casa com 3 dorm. Sen-
do 1 suíte, sala grande, 
cozinha, 2 banheiros, 
lavanderia grande, chur-
rasqueira, garagem p/ 
3 carros. Casa próxi-
ma a Av. Francisco de 
Paula Leite. Aceita fi-
nanciamento e terreno  
R$500.000,00 Falar com 
João (19) 99482-6697
Casa Parque Indaia 
- T e r r e n o  c o m  d u a s 
casas em baixo e em 
cima, com entradas in-
dependentes, 2 dorm. 
Cada casa, 1 banheiro, 
sala, cozinha, garagem 
p/ 2 carros, churras-
queira. Aceita financia-
mento e terreno. Valor 
R$320.000,00.  Falar 
com João (19) 99482-
6697

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$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
C a s a  C o n d o m í n i o 
Amistalden - Sobra-
do c/ 3 suítes, escritó-
rio. Espaço gourmet c/ 
churrasqueira e pisci-
na. Ar condicionado e 
aquecimento solar. 04 
vagas para auto.  F. : 
(19) 99783-3154  CRECI 
20825OF
C a s a  C o n d o m í n i o 
Bréscia  - 3 dormitórios 
c/ suíte, sala 2 ambien-
tes e pé direito duplo, 
Cozinha americana pla-
nejada, espaço gour-
met c/ churrasqueira 
Fino acabamento. F.: 
(19) 99783-3154 CRECI 
208250F
Salto Villa dos Passa-
ros - Sobrado c/ 2 dor-
mitórios 2 wc + depen-
dências R$ 220.000,00 
F.: (19)  4105-7479
Vendo Sobrado no Li-
toral - 3 suítes c/ ar  con-
dicionado + 1 banheiro, 
churrasqueira, piscina. 
Condomínio Morada da 
Praia em Bertioga. Valor 
R$680.000,00.  Acei-
to permuta por apto 4 
dormitórios ou casa em 
condomínio em Indaia-
tuba Fone: (19) 99715-
7511

Vendo um sobrado no 
bairro Jardim Regente 
- interessado entrar em 
contato no celular (19) 
99356-7223 (WhatsApp)
Casa no Jd. Nova Hori-
zonte - 3 dorm. (1 suíte), 
1 lavabo, sala, cozinha, 
corredor, área de luz, 
dispensa, lavanderia, 
garagem p/ 3 carros. 
Terreno 7,5 X 20. Aceito 
na troca por terreno e 
chácara de menor valor 
na região de Atibaia, 
aceito tambem aparta-
mento pequeno no Lito-
ral Norte. Aceito finan-
ciamento R$380.000,00 
F.: (11) 99365-2617 / 
(11) 4217-9777
Jardim Bréscia - Casa 
térrea AT 200 AC 137m², 
3 D (1 suíte), área gour-
met c / churrasqueira. 
R$ 580.000,00 Acei-
ta financiamento. (19) 
99751-9921 (cel e what-
sapp) CRECI 65362
Jardim Montreal - So-
brado AT 150 AC 144m², 
3D (2 suítes c/ armários, 
1 closet), R$630.000,00 
estuda financiamento. 
Local ização especial 
(19) 99751-9921 (cel e 
whatsapp) CRECI 65362
Jardim da Villa Suiça 
-  Casa térrea, AT 570 
AC 308m², 3 D (1 suíte c/ 
closet) R$1.250.000,00, 
piscina 3,5 X 7 Aque-
cida. Aceita financia-
mento. (19) 99751-9921 
(cel e whatsapp) CRECI 
65362

 
Jardim Esplanada com 
3dorms, sendo 1c/suí-
te,sala dois ambien-
tes, área de serviço, 
cozinha com armário 
planejamentos, quintal, 
garagem cobertura com 
portão eletrônico . R$ 
3.800+IPTU 250,00. F 
(19) 995133940
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 
vagas da garagem. Tra-
tar com o proprietário 
- Valor R$ 550.000,00 - 
celular 19 - 98906-2080
Vende-se apartamento, 
Condomínio Life, bair-
ro Cidade Nova - 60 
m, sol da manhã, nono 
andar, próximo às princi-
pais 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 
Eco lóg ico.  Va lor  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  do rm i tó r i os 
e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
o u  R $ 9 5 . 0 0 0 , 0 0  d e 
entrada + parcelas de 
R$1.210,00 F.: 99762-
7997 / 9-8271-6141Cor-
ra!
Vila das Praças Jd. 
Alice - 02 dormitórios 
e demais dependen-
cias todas com móveis 
planejados, portaria 24 
horas, área de festas, 
vaga de garagem, pis-
cina, elevador. Apenas 
R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou ter-
reno F.: 99762-7997 / 
98271-6141 Corra! 
Vitória Régia - Apar-
tamento com 02 dor-

m i t ó r i o s  e m  ó t i m o 
acabamento  e  vaga 
de garagem portar ia 
24 horas por apenas 
R $ 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0  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 Lu-
cilla, Duas Marias ou 
Mar ia  Du lce .  D i re to 
com o proprietário, 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  LO-
CAÇÃO   Apartamento 
com 3 quartos 1 suíte,  
Cozinha, lavanderia 2 
vagas de garagem co-
berta,   R$ 2.000,00  + 
IPTU 118,19   + Con-
domínio em torno de 
590,00. Vista para o 
Parque Ecológico F.: 
(19) 98346-2299

 
Chácara Fogueteiro - 
Rua: Guarita, nº578, 3 
suítes, banheiro social, 
2 salas, cozinha, salão 
de churrasqueira com 
forno de pizza, gara-
gem com cobertura p/ 5 
carros, descoberta p/ 8 
carros, casa de caseiro, 
2 cômodos em baixo e 1 
em cima com banheiro. 
Aceito financiamento e 
terreno R$750.000,00 
Falar com João (19) 
99482-6697
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a  12  km do  cen t ro ,  
R$390.000,00 acei ta 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. 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, banheiros 
feminino e masculino 
R$ 750.000,00 F.: (19) 
9 9 7 8 3 - 3 1 5 4  C R E C I 
208250F
S í t i o  M o n t e  M o r  - 
1,5KM do cent ro  de 
Monte Mor, Via asfal-
tada, ótima casa e mais 
duas edículas, Piscina, 
lago e área verde pre-
servada.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 Indaiatu-
ba. 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/180me-
tros R$ 180.000,00 F.: 
(19) 99166-8772
Vendo Terreno no Jd. 
Carlos Aldrovandi - 
270 metros, documen-
tação:  OK, Valor  R$ 
150.000,00. Aceito fi-
nanciamento F.: (19) 
98730-9484 
Terreno em Condomí-
nio fechado Horizon-
town - 450m² F.: (13) 
99712-3768
Elias Fausto - Terre-
no excelente na região 
central do município, Jd. 

Alvorada, com 175m² 
(7X25), com constru-
ções nas três divisas e 
murado na frente. R$ 
145.000,00. (19) 99751-
9921 (cel e whatsapp) 
CRECI 65362

 
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 Sorve-
tes - Loja com 127m². 
Área total  do imóvel 
127m²  e Loja com 93m². 
Pronta para operar em 
I n d a i a t u b a  F . :  ( 1 9 ) 
99883-7775

 
Vendo Dinheiro (papel 
e moeda) antigos. Va-
lor a combinar F.: (19) 
99214-1572
Vendo l impa tapete 
( fe i t i ce ina)  R$30,00 
Fone: (19) 99193-2917 
c/ Whats
V e n d o  g e l a d e i r a 
220vo l t s  R$  100 ,00 
Fone: (19) 99193-2917 
c/ Whats
Vendo  camera TECK-
-PICK nova na caixa R$ 
150,00 Fone: (19)99193-
2917 c/ Whats

Vendo por tão  de  3 
metros X 1,80 altura 
R$500,00 Aceito cartão 
de crédito e parcelo F.: 
(19) 3935-1633 Sonia 
Batista
Vendo chás funcionais 
maravilhas da terra to-
das as fases R$ 40,00 
Fone: (19) 99193-2917 
c/ Whats
Vendo  perfumes im-
portados, desodoran-
tes 29,90, colonia bol-
so 40,00, e demais a 
$99,90 212, Paco Raba-
ne, Ferrari Black, Caro-
lina Herrera. Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
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 gave-
tas e 4 portas em bom 
estado 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
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Empregos

Notas de Falecimentos
1.SIMONE GALVÃO MENE-
ZES com 42 anos, Solteira 
sendo filha de ALTAMIRO 
CARLOS MENEZES e NEU-
SA GALVÃO MENEZES. Não 
deixa filhos. Falecido (a) em: 
17/09/2020, e Sepultado (a) 
no CREMATÓRIO MUN. DE 
CAMPINAS aos 18/09/2020.

2.JOÃO FIDELIS FILHO com 
80 anos, Viúvo de ANTONIA 
ROSA PEREIRA FIDELIS 
sendo filho de JOÃO FIDE-
LIS MONTEIRO e ISOLINA 
FIDELIS DE JESUS. Deixa 
os filhos: WILSON, MARLE-
NE, NELSON, MARLI, MAR-
TA, HILDA (MAIORES). Fa-
lecido (a) em: 18/09/2020, e 
Sepultado (a) no CEM. MUN 
DE MATÃO aos 19/09/2020.

3.ADAILTON HELENO DE 
LIMA com 34 anos, Solteiro 
sendo filho de MARIO VIDAL 
DE LIMA e IVONE HELENO 
DE LIMA. Deixa os filhos: 
VITOR 15, VINICIOS 14. 
Falecido em 19/09/2020, 
e Sepultado (a) no ME-
MORIAL JARDIM SANTO 
ANDRE aos 20/09/2020.

4.CLODOMIRA MARIA 
DE ALBUQUERQUE com 
78 anos, Casada com AR-
MANDO QUATROQUI 
sendo filha de MARIA RO-
DRIGUES DA SILVA e JO-
AQUIM CAVALCANTE DE 
ALBUQUERQUE. Deixa os 
filhos: SONIA, CARLOS, 
NIVALDO (MAIORES). Fa-
lecido (a) em: 26/09/2020, 
e Sepultado (a) no CEM. 
MUN. DE TUPI PAULIS-
TA-SP aos 27/09/2020.

5.JESULINA NERIS DE 
SOUZA com 82 anos, Vi-
úva de IDALINO JOSÉ 
DE SOUZA sendo filha de 
DIOCLECIANO NERIS DE 
SOUZA e THEODOLINA 
DOS SANTOS SOUZA. 
Deixa os filhos: VALDEMAR, 
ALMIR, MARIA DE LOUR-
DES, MARIA DE FATIMA, 
JOSÉ, MIRIAM, LUZINE-
TE, SUELENE, ADILSON 
(MAIORES). Falecido (a) 
em: 30/09/2020, e Sepultado 
(a) no DISTRITO DE INDAIÁ 

DO AGUAPEÍ aos 01/10/2020.

6.AUREA STEIN QUITZAU 
com 96 anos , Era Viúvo(a) 
de OSVALDO FREDERICO 
QUITZAU sendo filho(a) de 
HENRIQUE STEIN SOBRI-
NHO e CAETANA FANTINAT-
TI. deixa filho(s): ADOLFO, 
IVONE (MAIORES), Falecido 
em: 13/10/2020, e sepultado(a) 
no CREMAT.MUNICIPAL DE 
CAMPINAS aos 14/10/2020. 

7.MARINALVA NUNES DE 
OLIVEIRA com 84 anos , Era 
Viúvo(a) de LAUDILINO NU-
NES DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de RICARDO NUNES 
DE OLIVEIRA e JOSEFA MA-
RIA DA CONCEIÇÃO. deixa 
filho(s): MARIA, ERINEIDE 
(MAIORES), ERIVANILDA, 
ODILON, EREMILTA, ERU-
NIDES (FALECIDOS), Fale-
cido em: 13/10/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 14/10/2020. 

8.MARIA JOSE PICOLI com 
78 anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de GERALDO 
ANTONIO PICOLI e MARIA 
GERALDA PICOLI. deixa fi-
lho(s): NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 14/10/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 14/10/2020.

9.OTAVIANO PEREIRA DOS 
SANTOS com 88 anos , Ca-
sado (a) com TEREZINHA 
EVANGELISTA DOS SANTOS 
sendo filho(a) de JOSÉ PEREI-
RA DOS SANTOS e MARIA 
SÃO PEDRO RODRIGUES 
DOS SANTOS. deixa filho(s): 
EIDE ,GILBERTO,VANDE-
CI, VANDERLICE,GIVALDO, 
GILBERTO MARCOS, VAL-
DIS , ADRIANA ( MAIORES), 
Falecido em: 14/10/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 15/10/2020.
 
10.ANTONIO VICENTE DE 
ARRUDA com 76 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
ATÔNIO DE ARRUDA MACHA-
DO e ALBERTINA APOLÔNIA 
DO NASCIMENTO.  NÃO 
DEIXA FILHOS, Falecido em: 
14/10/2020, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 15/10/2020. 

11.SILVIO MORAES com 68 
anos , Era Viúvo(a) de INÊS 
MARIA GOMES MORAES 
sendo filho(a) de BENEDI-
TO MORAES e CONCHETA 
CANE DE MORAES. deixa 
filho(s): DEBORA (MAIOR), 
Falecido em: 15/10/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 15/10/2020. 

12.SERGIO LEOPOLDINO 
DA SILVA com 38 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
JOSE LEOPOLDINO DA SIL-
VA e MARIA BERNARDO DA 
SILVA.  NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 15/10/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 16/10/2020. 

13.NELSON DE AMORIM 
com 79 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOVINIA-
NO JOSE DE AMORIM e 
AVELINA MARIA DE JESUS. 
NÃO DEIXA FILHOS., Fale-
cido em: 15/10/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 16/10/2020. 

14.ROSALI DE ALMEIDA 
com 63 anos , Era Divorcia-
do(a) de ANTONIO CARLOS 
MARTINS sendo filho(a) de 
SILVIO PINTO DE ALMEIDA 
e ROMILDA LUCHINI DE AL-
MEIDA. deixa filho(s): SILVIA 
40, RICARDO 36, Falecido em: 
16/10/2020, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 17/10/2020. 

15.TEODOLINA FRANCISCA 
GUIMARÃES com 96 anos , 
Era Viúvo(a) de JOSINO DIAS 
GUIMARÃES sendo filho(a) 
de CLEMENTE COUTINHO 
e FRANCISCA MARIA DAS 
NEVES. deixa filho(s): JOÃO, 
FRANCISCA, NELCINA, 
MARIA, MANOEL, JOSE, 
NEUTON, JOVELINO (MAIO-
RES), ADEVALDO (FAL), 
Falecido em: 17/10/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 17/10/2020. 

16.BRAULINO JOSÉ RODRI-
GUES com 77 anos , Casado 
(a) com ORIDES BRITO RO-
DRIGUES sendo filho(a) de 
ONOFRE JOSÉ RODRIGUES 
e MELVINA MARIA DE JESUS. 

deixa filho(s): MARIA, VALDE-
CI, APARECIDA, VALDETE, 
VALDIRENE (MAIORES), 
Falecido em: 17/10/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 17/10/2020. 

17.IRENE GUERRA BARBO-
ZA com 75 anos , Era Viúvo(a) 
de LUPERCIO BARBOZA 
NETTO sendo filho(a) de ANI-
BAL ERNESTO GUERRA e 
BENEDITA IDALINA DAS DO-
RES. deixa filho(s): RENATA 
, FLAVIA , DANIELE (MAIO-
RES), Falecido em: 17/10/2020, 
e sepultado (a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 17/10/2020. 

18.MARTINHA FRANCISCA 
DOS SANTOS SOUZA com 
85 anos , Era Viúvo(a) de MA-
XIMINO VITAL DE SOUSA 
sendo filho(a) de  MARCELINA 
PEREIRA DE MACEDO. deixa 
filho(s): APARECIDO, ANI-
ZIO,OLEGÁRIO, BELARMI-
NO, ZULMIRA,ANTÕNIO, MA-
RIA. JOSÉ, LUCIMAR, ANA, 
JOÃO, ROSEMERY (MAIO-
RES), Falecido em: 17/10/2020, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 17/10/2020. 

19.GENITA DE SANTANA 
LEMOS com 90 anos , Era Vi-
úvo(a) de JOSE LOURENÇO 
DE LEMOS sendo filho(a) de 
JOSE DIONIZIO SOARES e 
JOSEFA DE SANTANA. deixa 
filho(s): MARIA JOSE, CLAU-
DIO, DEVANIR, LUIZ, ODETE, 
DORALICE ,IVONICE, IVA-
NIR, IVANILDO,ESMERAL-
DINO(TODOS MAIORES), 
Falecido em: 18/10/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 18/10/2020. 

20.CLEUZA RIBEIRO DA SIL-
VA com 77 anos , Casado (a) 
com ANTONIO MAURO DA 
SILVA sendo filho(a) de JOSE 
RIBEIRO DA SILVA e ROSA 
MARIA DA CONCEIÇAO. dei-
xa filho(s): SOLANGE, VERA, 
ALCIDES (MAIORES), Fa-
lecido em: 18/10/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 18/10/2020. 

21.ANTONIO TOSHIFIRO 
SINDO com 74 anos , Casa-
do (a) com SANDRA EMKE 

SINDO sendo filho(a) de 
KETUME SINDO e MAR-
GARIDA  SIQUEIRA. deixa 
filho(s): PRISCILA , ANDER-
SON (TODOS MAIORES), 
Falecido em: 18/10/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 18/10/2020. 

22.JOSE CARLOS FRAN-
CISCO com 77 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
MARIA DA CANDELARIA 
FRANCISCA. deixa filho(s): 
ANTONIO 58, ANGELA 52, 
Falecido em: 18/10/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 19/10/2020. 

23.APARECIDO CANDI-
DO DA SILVA com 75 anos 
, Casado (a) com DAMARIS 
RICARDO DA SILVA sen-
do filho(a) de MARCELINO 
CANDIDO DA SILVA e MA-
RIA JOANA CABRINA. dei-
xa filho(s): SILVIA, KELLY, 
SERGIO, KEILA (MAIORES), 
Falecido em: 18/10/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 19/10/2020. 

24.MANUELLA RIBEIRO 
DE MATOS, sendo filho(a) 
de EIKENATAN SANTOS 
METELI DE MATOS e SA-
BRINA DA SILVA RIBEIRO. 
Falecido em: 19/10/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 19/10/2020. 

25.LUIZ JERONIMO DA SIL-
VA com 76 anos , Casado (a) 
com MARIA JOSE DA SILVA 
sendo filho(a) de HERMINIO 
JERONIMO DA SILVA e NA-
TALIA BRANDÃO DA SILVA. 

deixa filho(s): NEIDE, CLOVIS, 
SÔNIA, ALUIZIO, APARECI-
DA, CICERA, ANA, JOSIANE, 
ANA CLAUDIA (MAIORES), 
Falecido em: 19/10/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 19/10/2020. 

26.ANTONIA HAIDE VANUC-
CI com 76 anos , Era Divor-
ciado(a) de CARLOS SER-
GIO BORGES sendo filho(a) 
de GUERINO VANUCCI e 
MARIA HENRIQUETA CAM-
PREGHER VANUCCI. deixa 
filho(s): CRISTINA, MARCOS 
( AMBOS MAIORES), Fale-
cido em: 19/10/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 20/10/2020. 

27.HILDA MESQUITA DE 
LIMA com 89 anos , Era Viú-
vo(a) de MANOEL PEQUENO 
DE LIMA sendo filho(a) de 
ALFREDO QUIRINO DE MES-
QUITA e GENESIA CORREIA 
DINIZ. deixa filho(s): CLE-
ONICE, CLENILDA, CLEU-
SA, EDMILSON, CICERA, 
JOSE (TODOS MAIORES), 
Falecido em: 19/10/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 20/10/2020. 

28.TEREZINHA PUGLIESSA 
MOREIRA com 78 anos , Era 
Viúvo(a) de NORIVAL GREGO-
RIO MOREIRA sendo filho(a) 
de FIORAVANTI  PUGLIES-
SA e ARACY CARVALHO 
PUGLIESSA. deixa filho(s): 
EDILAINE, VIVIANE, VLADI-
MIR, ROGERIO (MAIORES), 
Falecido em: 19/10/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 20/10/2020.

 
29.DARCI MARTINI GON-
ÇALVES com 76 anos , 
Era Viúvo(a) de GERALDO 
GONÇALVES sendo filho(a) 
de ARLINDO MARTINI e 
CARMELINA FURINI MAR-
TINI. deixa filho(s): JANETE, 
MARCOS, LAINE, DAIANE, 
GILMARA ( MAIORES ), SIL-
VANA ( FAL ), IONE (FAL), 
Falecido em: 19/10/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 20/10/2020. 

30.RICARDO DOS SANTOS 
com 51 anos ,Casado (a) com 
NIVIA CRISTINA RUINHO 
GONÇALVES DOS SANTOS 
sendo filho(a) de WILSON 
DOS SANTOS e EMILIA 
GOUVEA DOS SANTOS.
deixa filho(s): LENON, LAIS, 
LIVIA (TODOS MAIORES), 
Falecido em: 19/10/2020, e 
sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 20/10/2020. 

31.ERIC MARTINS DE MELO 
com 27 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de MAURICIO 
ZACARIAS DE MELO e MA-
RIA JOSE MARTINS DE MO-
RAIS. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 19/10/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 21/10/2020. 

32.VALDEIR ANTONIO PI-
COLI com 65 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
GERALDO ANTONIO PICO-
LI e MARIA GERALDA PI-
COLI. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 20/10/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 20/10/2020. 

33.ROSA REZENDE ME-
NOCELLO com 92 anos 
, Era Viúvo(a) de ANTO-
NIO MENOCELLO sendo 
filho(a) de FRANCISCO 
REZENDE DE MORAES e 
LASINHA BATISTA. deixa 
filho(s): WALTER, JOSÉ 
(MAIORES), DIRÇO (F), 
Falecido em: 20/10/2020, 
e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 20/10/2020. 

34.AUGUSTO FELIX com 
74 anos , Casado (a) com 
MARIA HONORINA ANGAR-
TEN FELIX sendo filho(a) de 
AUGUSTO FELIX e APA-
RECIDA SOARES FELIX. 
deixa filho(s): FABIOLA 47, 
Falecido em: 20/10/2020, e 
sepultado(a) no MUNICIPAL 
DE ITÚ SP aos 20/10/2020. 

35.MARLENE FORNAZIE-
RO TONOLI com 78 anos 
, Era Viúvo(a) de LINEU 
SEGUNDO TONOLI sendo 
filho(a) de ORLANDO FOR-
NAZIERO e ISABEL DE 
MOURA FORNAZIERO. dei-
xa filho(s): HELMUT 37, Fa-
lecido em: 20/10/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 21/10/2020. 

36.AKIMITSU OMORI 
com 84 anos , Casado (a) 
com KUMIE OMORI sen-
do filho(a) de KAZUMASA 
OMORI e HAGI OMORI. 
deixa filho(s): VALTER, FLA-
VIA (MAIORES), Falecido 
em: 20/10/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 21/10/2020.

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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