
Indaiatuba se destaca em ranking 
de competitividade nacional

ELIANDRO FIGUEIRA
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Ranking de Com-
petitividade dos Mu-
nicípios divulgado no 
último dia 19, apontou 
que Indaiatuba está en-
tre as 10 cidades mais 
competitivas do Brasil, 
conquistando o 9º lugar 
com 59,20 pontos. No 
Ranking dos munícipios 
localizados no Sudeste 
do País (engloba esta-
dos de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e 
Espírito Santo), Indaia-
tuba ocupa a 7ª posição. 
A primeira colocada 
está a cidade de Barueri, 
com 64,33 pontos.
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Oxitec anuncia expansão da 
tecnologia do Aedes do Bem 

DENGUE

REAJUSTE

A partir do dia 1º de dezembro, o valor do pedágio na Santos Dumont (SP-75) estará 
mais caro. Na praça localizada em Indaiatuba o reajuste será de R$ 0,20.

A Oxitec e o Programa de Controle da Dengue de Indaiatuba anunciaram a ex-
pansão do projeto Aedes do Bem!. A expansão visa a preparação do município para 
a alta temporada.

Em seus 15 anos de existência, o 
Troféu Frutos de Indaiá já pre-
miou milhares de empresas de 
Indaiatuba que foram apontadas 
e escolhidas, através de votos da 
população, como a melhor da ci-
dade em seu segmento. O maior 
e melhor evento de premiação 
de Indaiatuba está marcado para 
acontecer no dia 13 de março de 
2021, no salão social do Clube 9 
de Julho.

Esquadro Topografia receberá 
o 15º Troféu Frutos de Indaiá

Pedágio na SP-75 fica mais 
caro a partir de terça-feira
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CONFIRA  NESSA 
EDIÇÃO GRANDES 

OFERTAS DA

BLACKFRIDAY

Cleber e João Thiago da Esquadros Topografia
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Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 360 milhões de pessoas possuem algum tipo de perda 
auditiva. No Brasil este número é de, aproximadamente, 5.8 milhões de pessoas.

Surdez, ou perda auditiva, é um termo utilizado para a dificuldade ou impossibilidade de ouvir. Existem 
diversos tipos, graus e configurações da perda auditiva e ela pode estar presente em qualquer faixa etária. 

Algumas causas de perda auditiva:
• Congênita – quando já é presente no nascimento; 
• Hereditária – pode estar presente no nascimento ou desenvolver com o decorrer dos anos; 
• Infecções – pode ser causada devido meningite ou, quando gestante, por infecções como sífilis, ru-

béola ou toxoplasmose;
• Ototóxica – quando algum medicamento prejudica o bom funcionamento das células que estão no 

nosso ouvido interno; 
• Induzida por ruído – quando estamos expostos a níveis insalubres de volume;
• Tumores – geralmente estão localizados na região do nervo auditivo;  
• Presbiacusia – processo de envelhecimento do nosso organismo.
Para avaliação da audição, é preciso realizar o exame de audiometria tonal e vocal que pode ser solicitado 

por um médico otorrinolaringologista que fará o diagnóstico e indica a melhor forma de tratamento e/ou in-
tervenção na perda auditiva. O fonoaudiólogo faz os exames, indica e seleciona aparelhos auditivos quando 
necessário e, também, faz a reabilitação auditiva.

Um tipo de tratamento para a perda auditiva é o aparelho auditivo. Ele é um dispositivo eletrônico que tem 
como função amplificar o som que é captado e transmitir para o ouvido por meio de um receptor que poten-
cializará o som. O fonoaudiólogo saberá indicar o modelo mais adequado para o tipo de perda auditiva e, en-
tão, os ajustes acontecerão de acordo com os resultados da audiometria e, também, pelo relato do paciente. 

Atualmente, os aparelhos auditivos possuem tecnologias que diminuem o ruído ao redor e realçam a fala 
do interlocutor, têm conectividade via Bluetooth podendo atender chamadas, ouvir áudios e vídeos pelo celu-
lar ou tablete e, também, existem modelos recarregáveis – sem necessidade de troca de pilhas!

Alguns cuidados em nosso dia a dia podem evitar a perda auditiva como, no caso de gestantes, o pré-natal 
é fundamental para acompanhar o desenvolvimento do feto. Atraso no desenvolvimento da fala da criança 
devem ser investigados. Evitar o uso de hastes de algodão (conhecidos como cotonetes) para higienizar os ou-
vidos. Evitar exposição à ruídos elevados e, quando no trabalho, utilizar sempre os equipamentos de proteção 
fornecidos pela empresa.

Nós da Rede de Clínicas AUDIOCAMP estamos à disposição para realizarmos uma avaliação auditiva sem 
custos e apresentarmos nossas novas tecnologias. Venha nos fazer uma visita, agende seu horário pela Central 
de Atendimento 0800 591 2124 ou pelo whatsapp 19-99436-3945. www.audiocamp.com.br

Perda Auditiva: causas e prevenção 

Com diversos novos pontos instalados em Indaiatuba, a iluminação de Natal já pode ser conferida de perto pela população. A atração foi antecipada 
em 2020, atendendo a pedido da Aciai (Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Indaiatuba), com destaque para a decoração montada na 
rotatória em frente à Prefeitura de Indaiatuba, que este ano tem como tema ‘A Fábrica do Papai Noel’. Em 2020, Indaiatuba não contará com a 
tradicional Parada de Natal. No entanto, o espetáculo Encantos de Natal ganhará uma versão online, que está em fase de produção e logo estará 
disponível à população. 
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Imagem da SemanaEditorial

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 apresen-
tando nos mais diversos tipos de festas e 

eventos; seja particulares, públicos e 
corporativos. Foi apresentador na TV Sol 
Indaiatuba, Clip FM e Rede Família de 
Televisão. Apresentou-se em rede nacio-
nal em alguns programas de televisão. 
Entre eles: Rede Record, Programa do 
Ratinho, Programa Silvio Santos, Pâ-

nico na Band, entre outros. Atualmente 
apresenta o Programa do Koringa na rádio 

Jornal FM e co-apresentador do Pro-
grama Expressão no Ar

Black Friday ou “Black Fraude”?
Amanhã, dia 27, diversas lojas estarão com descontos especiais no Bla-

ck Friday. Tradição nos Estados Unidos desde 1960, a Black Friday surgiu 
a partir de uma gíria policial da Filadélfia, na Pensilvânia, para designar o 
movimento de carros e compras nas ruas da cidade após o feriado de Ação 
de Graças. Todo o vai e vem de veículos e pessoas era por conta do início da 
temporada de compras para o Natal. Com o sucesso da ação, outros países 
trouxeram a prática para o comércio varejista a fim de impulsionar as vendas 
no fim do ano.

Porém, o dia que deveria ser vantajoso para o consumidor muitas vezes 
acaba sendo uma armadilha. Alguns comerciantes aumentam o preço das 
mercadorias e depois aplicam descontos para chegar no preço anterior. A 
falsa promoção recebeu o nome de Black Fraude e requer maior atenção para 
aqueles que desejam ir às compras no final de novembro.

Por isso é recomendável fazer uma pesquisa antecipada, guardar folhetos 
e encartes publicitários e, quando a compra for online, dar um print da tela 
para se resguardar de provas para que você não seja mais uma vítima da 
fraude. Fique atento aos seus direitos e boas compras.

 O Procon de Indaiatuba orienta os consumidores para fazerem pesqui-
sas de preços antes da Black Friday. Uma equipe do Procon local percorreu 
comércios da região central na manhã de quinta-feira (16) para coletar pre-
ços de produtos. A pesquisa prévia tem o objetivo de possibilitar compara-
ções de valores dos produtos ofertados para evitar a chamada “maquiagem 
de preços”. A Black Friday acontece no dia 24 de novembro no Brasil, inspi-
rada na tradição americana, que consiste em uma grande baixa de preços no 
comércio em geral e marca o início das compras natalinas.

A iniciativa do Procon de reforçar as orientações com relação aos cuida-
dos necessários para garantir boas compras na data, é baseada em reclama-
ções de consumidores que se sentiram lesados nos anos anteriores. Qualquer 
compra feita no período do evento seguem as normas do Código de Defesa 
do Consumidor.

O problema mais comum registrado pelo órgão de defesa do consumidor 
é com relação a comércios que elevam o preço de seus produtos e baixam 
na data para parecer uma oferta. Por isso a recomendação de se fazer uma 
pesquisa antecipada, guardar folhetos e encartes publicitários e, quando a 
compra for online, dar um print da tela para se resguardar de provas. Para 
compras via internet a Fundação Procon de São Paulo disponibiliza a relação 
de sites não confiáveis.

Vale a pena, também, o consumidor realizar comparação de preços entre 
empresas participantes e não participantes do Black Friday, reduzindo o ris-
co de cair em falsos descontos.

É preciso exigir a nota fiscal na hora da compra, pois é com ela que o con-
sumidor fará valer os direitos de garantia em caso de defeito, vício aparente 
ou oculto no produto adquirido.

Esse ano de 2020 não está sendo fácil pra ninguém.
É esse vírus que não vai embora, (na verdade, somos nós que es-

tamos mantendo-o por aqui. Mas esse é assunto pra outra coluna.)
Partidas fora do combinado de pessoas queridas, desgoverno 

nacional que não sabe a que veio e por ai vai.
Como essa coluna tem a pretensão de ser humorística, criamos 

aqui noticias sem pé nem cabeça, numa edição especial, para dar 
uma amenizada na realidade nua e crua que se apresenta diaria-
mente a todos nós.

Ria se puder. Lembrando que o bom humor nos salva das mãos 
do doutor. Além da máscara e do álcool em gel.

Vamos às manchetes:
- Mulher prefere conversar com pedreiro porque ele tem um 

papo concreto.
- Governo proíbe de uma vez os jogos de azar e libera só os que 

dão sorte.
- Bêbado bebe acetona por engano e estragada esmalte dos 

dentes.
- Ladrão rouba doce de criança e tropeça no pé de moleque.
- Com medo de invasão, caracol leva a casa nas costas.
E depois de ler essas manchetes “extraordinárias”, você deve 

estar pensando que não esteja fácil nem para o palhaço.
E não está mesmo caríssimo e baratíssimo leitor.

Tá mais difícil que descascar cenou-
ra murcha.

Mas vamos seguir, porque a vitória 
é filha da luta.

NOTICIAS SEM PÉ NEM CABEÇA
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Reajuste: Tarifas de pedágio na SP-75 
fica mais caro a partir de terça-feira
Reajuste anual está previsto em contrato e, por conta da pandemia, foi adiado

A partir da pró-
xima terça-
-feira, 1º de 

dezembro,  o valor do 
pedágio na Santos Du-
mont (SP-75) e em ou-
tras rodovias paulistas 
estará mais caro. Na 
praça localizada em 
Indaiatuba o  reajuste 
será de R$ 0,20, sain-
do dos atuais R$ 13,80 
para R$ 14.

O valor serve tam-
bém para as  praças 
localizadas no desvio 
do pedágio. Entretan-
to, em ambas não há 
cobrança para veículos 
com placas de Indaia-
tuba.

JEAN MARTINS
digital@maisexpressao.com.br

Novo valor do pedágio começa a valer a partir da meia-noite de terça-feira

O valor do  siste-
ma ponto a ponto  na 
Santos Dumont   tam-
bém será reajustado, 
passando dos atu-
ais  R$ 2,50 para R$ 
2,60. Enquanto que o 
pórticos do Aeropor-
to de Viracopos (KM 
66+700), Campinas 
(KM60+650), Itu 2 
(KM32+100) e Salto 
1 (KM 33+150), não 
sofrerão alteração de 
tarifa.

O adiamento tam-
bém contemplou as 
praças de pedágio da 
concessionária Entre-
vias, que teria atualiza-
ção em 6 de julho, mas 
passa a valer também 
em 1º de dezembro.  

Fiec oferece vagas gratuitas para alunos do ensino médio da rede pública
A Fiec (Fundação In-

daiatubana de Educação 
e Cultura) informa que as 
inscrições para os cursos 
técnicos realizados em 
parceria com o  Programa 
Pronatec – Novos Cami-
nhos, do Governo Federal, 
acontecem de 30 de no-
vembro a 04 de dezembro 
de 2020. Os interessados 
devem realizar as inscri-

INSCRIÇÕES

ções on-line no site www.
fiec.com.br no período das 
9h às 20h.

O processo oferece 210 
vagas gratuitas de Educa-
ção Profissional Técnica 
de Nível Médio presen-
cial, para alunos que es-
tejam  cursando a 2ª série 
do ensino médio da rede 
pública de ensino da cida-
de de Indaiatuba. São 90 

Conforme estabe-
lecido em contrato 
com o Programa de 
Concessões Rodoviá-
rias do Estado de São 
Paulo,  este reajuste 
ocorre anualmente, 
sempre no dia 1º ju-

lho.  Porém, devido 
à pandemia do novo 
coronavírus, o reajus-
te foi adiado e repro-
gramado para 1º de 
dezembro.  

A atualização da 
tarifa segue os crité-

rios contratuais, com 
a correção de inflação 
pelo indicador econô-
mico IPCA acumula-
do entre julho/2019 e 
junho/2020.   Os no-
vos preços já foram 
publicados no Diário 
Oficial do Estado.

Investimentos 
Desde o início das 

concessões paulistas, 
a receita dos pedágios 
viabilizou mais de R$ 
6,6 bilhões em investi-
mentos em obras, ma-
nutenção e operação 
dos 11,2 mil quilôme-
tros de rodovias pau-
listas sob concessão.

Entre os serviços 
prestados pelas con-

cessionárias, já foram 
realizados mais  809,5 
mil de atendimentos 
aos usuários entre so-
corro médico e me-
cânico nas rodovias 
paulistas.

Além disso, R$ 5,8 
bilhões de repasse de 
ISSQN, imposto que 
incide sobre a tarifa 
de pedágio, foram re-
passados para prefei-
turas paulistas.

Essa verba pode ser 
utilizada pelas admi-
nistrações municipais 
para investimentos 
nas cidades. O Pro-
grama de Concessão 
também garante  mais 
de 25 mil empregos 
por ano.

xx

A Fiec   informa que, 
é de responsabilidade do 
candidato, acompanhar  o 
status de sua inscrição até a 
data de matrícula caso seja 
classificado, bem como 
a apresentação de toda a 
documentação exigida no 
edital no ato da matrícula, 
sob pena de perder a vaga.

Aulas
As aulas tem previ-

são de início no dia 8 de 
fevereiro de 2021 e serão 
ministradas no período da 
tarde, das 13h00 às 17h15 
de segunda a sexta-feira, 

para os cursos técnicos em 
Edificações e Mecatrônica 
na unidade do Jd. Regina, 
e, os cursos técnicos em 
Administração e Logística 
na unidade do Bairro Ci-
dade Nova. Os alunos re-
cebem assistência estudan-
til composta por uniforme, 
kit escolar, apostila, seguro 
de acidentes pessoais, lan-
che  e transporte.

Todas as informações 
devem ser consultadas no 
Edital disponível no site 
da Fiec www.fiec.com.br 
ou através do telefone (19) 
3801-8688.

 

vagas para o Técnico em 
Administração, 40 para o 
técnico em Edificações, 40 
para o técnico em Logísti-
ca e 40 para o Técnico em 
Mecatrônica.

O preenchimen-
to das vagas para compor 
cada turma,  será realiza-
do de acordo com a clas-
sificação por ordem de 
inscrição no site (data e 

hora) registrados no sis-
tema,  observado  o  limite 
de vagas disponíveis para 
cada curso ofertado no 1ª 
semestre de 2021. A di-
vulgação dos classificados 
em primeira chamada será 
publicada na Imprensa 
Oficial do município e no 
site da Fiec www.fiec.com.
br no dia 10 de dezembro 
de 2020 a partir das 14 hrs.
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Oxitec anuncia expansão da tecnologia 
do Aedes do Bem em Indaiatuba 
A expansão do projeto é uma preparação para a alta temporada de mosquitos de 2020-2021

A Oxitec e o Pro-
grama de Con-
trole da Dengue 

de Indaiatuba anunciaram 
a expansão do projeto 
Aedes do Bem!™. Os 
dispositivos de liberação 
do Aedes do bem através 
da tecnologia “apenas adi-
cione água” começaram 
a ser instalados cidade, 
após o sucesso do pilo-
to conduzido na última 
temporada e a aprovação 
total de biossegurança da 
CTNBio, a autoridade 
reguladora nacional de 
biossegurança no Brasil. 
A expansão visa a pre-
paração do município 
para a alta temporada de 
mosquitos de 2020-2021. 

De acordo com a em-
presa, após apenas 13 
semanas de liberações, a 
tecnologia suprimiu até 
95% dos mosquitos Ae-
des aegypti em todas as 

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

As Caixas do Bem!™ serão testadas, neste ano, na cidade 

áreas tratadas no mu-
nicípio.  Uma pesquisa 
independente mostrou 
que o apoio da comuni-
dade local ao projeto foi 
extremamente alto, com 
94% dos 1.200 residentes 
entrevistados a favor da 
tecnologia do mosquito 
Aedes do Bem! ™ e seu 
uso nos bairros da cidade.

A secretária de Saúde 
de Indaiatuba, Graziela 
Garcia, enfatiza a im-

portância desse projeto 
para que a cidade consiga 
controlar a dengue e assim 
possa se dedicar às ações 
de saúde contra a Co-
vid-19. “Indaiatuba é pri-
vilegiada por ter o Aedes 
do Bem!™, pois sem essa 
contenção poderíamos ter 
duas epidemias juntas, a 
Covid-19 e a Dengue. É 
notório o nosso resultado 
com essa tecnologia e 
estamos felizes em poder 

expandir esse projeto”, 
explica Graziela.

Caixas do Bem
As Caixas do Bem!™ 

que serão testadas na ci-
dade, neste ano, funciona 
com o sistema proprietá-
rio da Oxitec para implan-
tar sua tecnologia segura 
e não tóxica de controle 
do mosquito: são caixas 
recicláveis contendo ovos 
do Aedes do Bem!™ e 

uma pequena quantidade 
de água. Os mosquitos 
machos da Oxitec, que 
carregam um gene au-
tolimitante, não picam e 
não transmitem doenças, 
emergem dentro da caixa 
e se dispersam para acasa-
lar com as fêmeas do Ae-
des aegypti presentes no 
ambiente, controlando a 
população de mosquitos 
ao não produzir descen-
dentes fêmeas que che-
gam à fase adulta.

“A cidade de Indaia-
tuba está na vanguarda ao 
adotar soluções inovado-
ras, seguras e altamente 
eficazes em combater os 
mosquitos transmissores 
da dengue para proteger 
seus residentes e comu-
nidades. É por isso que 
estamos tão felizes em ex-
pandir nossa colaboração 
com a cidade. Juntos, am-
pliaremos o uso da tecno-
logia do Aedes do Bem™, 
demonstrando ainda mais 
sua importância como 

uma ferramenta eficaz, 
segura e ambientalmente 
sustentável”, disse Grey 
Frandsen, CEO da Oxitec.

Para Natalia Ferreira, 
Diretora Geral da Oxitec 
Brasil, o anúncio é um 
marco para equipe e para 
os parceiros da Prefeitura 
que trabalharam lado 
a lado para tornar esse 
projeto uma realidade. 
“O sucesso das iniciati-
vas realizadas na cidade 
nos últimos anos e os 
altos níveis de apoio que 
temos por onde passamos 
demonstram o valor da 
tecnologia do Aedes do 
Bem!™ para as comu-
nidades que estão em-
penhadas em combater 
a crescente ameaça da 
dengue em nosso país 
de maneira segura e sus-
tentável. O projeto que 
iniciamos hoje é o pró-
ximo passo para tornar 
esta tecnologia acessível 
e disponível em todo o 
Brasil.”
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Município conquistou o 9º lugar no ranking nacional; 405 cidades foram analisadas

Indaiatuba está entre as 10 cidades 
mais competitivas do Brasil

ARQUIVO/PREFEITURA DE INDAIATUBA

O R a n k i n g  d e 
Compe t i t i v i -
dade dos Mu-

nicípios divulgado no 
último dia 19, apontou 
que Indaiatuba está en-
tre as 10 cidades mais 
competitivas do Brasil, 
conquistando o 9º lugar 
com 59,20 pontos. No 
Ranking dos munícipios 
localizados no Sudeste 
do País (engloba estados 
de São Paulo, Rio de 
Janeiro, Minas Gerais e 
Espírito Santo), Indaia-
tuba ocupa a 7ª posição. 
A primeira colocada está 
a cidade de Barueri, com 
64,33 pontos.

A pesquisa desen-
volvida pelo Centro de 

Liderança Pública em 
parceria com a startup 
Gove e com o Sebrae 
estudou 405 cidades bra-
sileiras com mais de 80 
mil habitantes. 

“Estamos fechando um 
ano extremamente difícil 
por conta da pandemia de 
Covid-19. É gratificante 
saber que no meio de toda 

essa turbulência, estamos 
conseguindo manter In-
daiatuba entre as cidades 
mais competitivas do País 
e cada vez mais apta para 
atrair investimentos”, de-
clarou o prefeito Nilson 
Gaspar. “Sem planejamen-
to e uma gestão eficiente 
nada disso seria possível”, 
completou.

Entre os munícipios da região Sudeste do País, Indaiatuba ocupa a 7ª posição

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Pesquisa
Na pesquisa foram 

estudados 45 indicado-
res distribuídos em 12 
pilares temáticos e três 
dimensões consideradas 
fundamentais para a pro-
moção da competitivida-
de e melhoria da gestão 
pública dos municípios 
brasileiros.

xxx

SOLIDARIEDADE

No mês que se come-
mora o Dia Nacional do 
Doador de Sangue, a Fiec 
(Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura) 
realiza mais uma campa-
nha mensal de doação de 
sangue em parceria com o 
Centro de Hematologia e 
Hemoterapia da Unicamp. 
A ação ocorre amanhã 
(18), na Fiec que está loca-
lizada no Jardim Regina.

E devido a pandemia 
causada pela Covid-19, a 
Fiec adotou medidas de 
segurança e de proteção 
dos doadores. Para rea-

lizar a doação, o doador 
deverá retirar uma se-
nha online no link https://
processoseletivo.sophia.
com.br/SophiA_5/De-
fault.aspx?escola=6462. 
As senhas são limitadas 
e serão distribuídas nos 
seguintes horários: 8h30, 
9h, 10h, 10h30 e 11h. O 
cadastro já pode ser feito.

O controle de acesso às 
dependências da Fiec será 
restrito, podendo ter ape-
nas 40 pessoas por horá-
rio. Orienta-se ainda que, 
os candidatos não levem 
acompanhantes principal-

Fiec promove Campanha de Doação de Sangue neste sábado
mente crianças ao local 
da doação e que utilizem 
máscara. 

Doador
Para ser um doador é 

obrigatória a apresentação 
de documento oficial com 
foto. Ter entre 16 (dos 16 
até 18 anos incompletos, 
apenas com consentimen-
to formal dos responsá-
veis) e 69 anos, não estar 
em jejum; evitar apenas 
alimentos gordurosos nas 
quatro horas que antece-
dem a doação.

Não poderá ser doa-

dor o candidato que nos 
últimos 30 dias tenham 
retornado de viagem ao 
exterior, ou que tenham 
tido sintomas respirató-
rios, incluindo gripe ou 
febre. Além disso, o ato 
da doação fica restrito 
para pessoas que tenham 
se vacinado contra gri-
pe há menos de 2 dias 
(48h),  estejam em trata-
mento odontológico, não 
tiver parceiro (a) fixo (a), 
pesar menos de 50 quilos, 
tiver feito endoscopia há 
menos de seis meses, tiver 
colocado piercing ou feito 

tatuagem há menos de um 
ano, for diabético, se tiver 
ingerido bebida alcoólica 
na noite anterior e fumar 
horas antes.

O Hemocentro ainda 
orienta que, candidatos 
que estejam aptos e que 
tenham 60 anos ou mais, 
não compareçam à doação 
de sangue devido a limita-
ção do isolamento social.   

Existem vários cri-
térios que são avaliados 
no dia da doação e que 
podem (impedir), levar a 
inaptidão. Dúvidas pon-
tuais como o uso de medi-

camentos, procedimentos 
invasivos recentes, via-
gens, etc, serão avaliadas 
na triagem.

Foram analisadas áre-
as como sustentabilidade 
fiscal, funcionamento da 
máquina pública, acesso e 
qualidade da saúde, acesso 
e qualidade da educação, 
segurança, saneamento e 
meio ambiente, inserção 
econômica, inovação e 
dinamismo econômico, 
capital humano e teleco-
municações. Para cada 
questão foram atribuídos 
notas. Ao término, dado 
uma nota geral para cada 
cidade.

Para o secretário de 
Governo Renato Stochi 
Indaiatuba mais uma vez 
se destaca devido uma 
sequência de gestões efi-
cientes. “Indaiatuba pos-
sui uma infraestrutura 
muito sólida, que come-
çou a ser construída há 

mais de 20 anos. Essa se-
gurança que o município 
proporciona atrai novos 
investidores, que aliado 
com a gestão compro-
metida culmina em um 
ótimo desenvolvimento 
econômico”, destacou.

Confira as 10 cidades 
mais Competitivas 
do País

1º Barueri (SP)
2º São Caetano do Sul (SP)
3º São Paulo (SP)
4º Florianópolis (SC)
5º Curitiba (PR)
6º Vitória (ES)
7º Santos (SP)
8º Campinas (SP)
9º Indaiatuba (SP)
10º Porto Alegre (RS)

Serviços:
Fiec
Local: Av. Eng. Fábio 
Roberto Barnabé, 3405 
- Jardim Regina
 
Hemocentro
Fale conosco do site 
www.hemocentro.uni-
camp.br
Telefone 0800 - 722 - 8422
E-mail hemocentro@
unicamp.br
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Câmara aprova lei 
orçamentária para 2021
Orçamento 2021 estima receitas e despesas na ordem de R$ 1,2 bi

Os vereadores de 
Indaiatuba apro-
varam na sessão 

ordinária realizada nesta 
segunda-feira (23) o texto 
que estima as receitas e 
despesas para o ano de 
2021. A Lei Orçamentária 
Anual (LOA), de iniciati-
va do Poder Executivo, 
prevê R$ 1,2 bilhão em 
receitas e despesas. Entre 
as receitas, destacam-se 
as transferências correntes 
(R$ 620,6 milhões).

As despesas ficam 
assim distribuídas: Pre-
feitura (R$ 876,4 mi-
lhões), Câmara (R$16,4 
milhões), SAAE (R$ 
125,6 milhões), Seprev 
(R$ 168,8 milhões), Fiec 
(R$ 9,6 milhões) e Fun-
dação Pró-Memória (R$ 
3 milhões), em valores 
arredondados.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

No total, vereadores aprovaram 11 projetos de lei em sessão ordinária desta segunda-feira

Por unidades e órgãos, 
o orçamento ficou distri-
buído: Educação (22%), 
Saúde (20%), Seprev 
(14%), SAAE (10%), 
Meio Ambiente (7%), 
Fazenda (4%), Obras e 
Vias Públicas (4%), Se-
gurança Pública (3%), 
Administração (3%), As-
sistência Social (2%), 
Câmara (1,3%) e outras 

(representatividade menor 
que 1%), em porcentuais 
arredondados.

A pedido do líder do 
governo, Luiz Alberto 
Cebolinha, as 9 emendas 
apresentadas à LOA serão 
votadas posteriormente - 
o legislador pediu vista 
dos processos.

Além disso, outros 
nove projetos de lei deram 

entrada na Câmara, sendo 
que oito vão tramitar pelas 
comissões permanentes 
em regime ordinário. Já o 
projeto de lei 245/20, de 
iniciativa do Executivo, 
teve votação em regime 
de urgência especial e já 
passou pelo plenário. A 
norma dispõe sobre afe-
tação de bens públicos do 
município.

CAMPANHA

Indaiatuba se uniu 
aos outros municípios 
paulistas e entre os dias 
01 e 07 de dezembro 
estará promovendo a 
Campanha Estadual “Fi-
que Sabendo”. A ação 
visa ampliar a testagem 
de HIV e sífilis, além de 
conscientizar a popula-
ção quanto as doenças.

No município, além 
do SAE/CTA (Serviço de 
Atendimento Especiali-
zado/Centro de Testagem 
e Aconselhamento) a 
campanha será realizada 
em três unidades de saú-
de com datas específicas 

para a realização dos tes-
tes rápidos para detecção 
das duas doenças: UBS 
do Jardim João Pioli, 
UBS 7 no Jardim Morada 
do Sol e UBS do Jardim 
Camargo Andrade.

“Neste ano em que 
todas as atenções foram 
voltadas para a Covid-19, 
esta será uma grande 
oportunidade para que as 
pessoas façam os testes 
rápidos. O diagnóstico 
precoce estes agravos é 
essencial para o controle 
da doença e redução de 
novas infecções”, res-
saltou Pâmela Cristina 

“Fique Sabendo” realiza testagem de HIV e sífilis
Tobaldini dos Santos, co-
ordenadora do Programa 
Municipal de HIV/AIDS.

Durante todo o ano os 
serviços de saúde man-
tém ações e disponibili-
zam os testes para a po-
pulação. Em Indaiatuba 
o SAE (Serviço de Aten-
dimento Especializado), 
situado no Hospital Dia, 
é a unidade ambulatorial 
voltada para a atenção 
integral às pessoas com 
HIV/AIDS, Hepatites 
Virais, Tuberculose e 
Hanseníase. Em conjunto 
às atividades do SAE, a 
Prefeitura também dis-

põe do CTA (Centro de 
Testagem e Aconselha-
mento), que realiza ações 
de testagem e prevenção 
das IST/HIV/AIDS/HV, 
destinadas prioritaria-
mente a segmentos po-
pulacionais de maior 
vulnerabilidade e a popu-
lação em geral. Os testes 
ofertados são de HIV, 
Hepatite B, Hepatite C 
e Sífilis.

Campanha
O Fique Sabendo é 

uma ação de intensifica-
ção da testagem rápida 
junto às populações e 

ROYAL PALM TOWER INDAIATUBA
Av. Francisco de Paula Leite, 3.027
Recreio Campestre Joia – Fone: (19) 2117-6600

Chachá, no comando do Simetria Restaurante, é formado em 
Gastronomia pela Universidade de São Francisco e passou alguns 
meses atuando no Regis et Jacques Marcon Restaurant, na França, 
que possui três estrelas de acordo com o Guia Michelin. Ao retor-
nar ao Brasil, Chachá dedicou a sua carreira ao grupo Royal Palm 
Hotels & Resorts, onde atua desde 2007. Ele passou pelas cozinhas 
do Royal Palm Plaza, do Royal Palm Residence, do Royal Palm 
Tower Carlos Gomes e atuava como sub-chef no Royal Palm Hall.

SIGA O SIMETRIA RESTAURANTE NAS REDES SOCIAIS:
instagram: @simetriarestaurante | facebook: simetria restaurante
site: https://royalpalm.com.br/royal-palm-tower-indaiatuba/gastronomia/

ANDRÉ CHACHÁ

Espaguete com Frutos do Mar

Amigos, hoje quero sugerir a vocês a deliciosa receita de Espaguete com 
frutos do mar, feito com um toque especial de vinho – uma combinação bas-
tante apreciada na gastronomia italiana. 

      
Ingredientes:
• 30 mexilhões
• 600g de camarões médios e limpos
• 18 camarões grandes e limpos
• 600g de anéis de lula
• 250g de manteiga de vinho
• 3 colheres de sopa de azeite
• Flor de sal ou sal grosso, a gosto
• Pimento moída
• Pimenta calabresa moída
• 100ml de vinho branco
• Salsinha
• 600g de espaguete cozido ao dente

Modo de preparo:
Coloque a massa para cozinhar enquanto prepara o molho. 
Para fazer o molho: em fogo alto, aqueça a frigideira e coloque o azeite, 

as lulas, os camarões grandes e os mexilhões. Tempere com sal e pimenta, 
mexendo por até 2 minutos.

Acrescente os camarões menores, mexa por mais 1 minuto e adicione 
o vinho branco e a manteiga. Espere a manteiga se dissolver e acerte o sal.

Em seguida, coloque a salsinha, o espaguete (agora pronto) e mexa até 
tudo se integrar. 

Está pronto para servir!
A receita usa ingredientes para servir ate 6 pessoas.

Coluna do Chef – Simetria Restaurante

ACS/CMI - ANSELMO CABRAL

vem sendo uma impor-
tante atividade para o 
cumprimento de metas 
proposta pela UNAIDS 
(Programa conjunto das 
Nações Unidas sobre 
HIV/AIDS) para a erra-
dicação do HIV/AIDS 
como pandemia mundial. 
Promover o acesso aos 
testes rápidos, ampliar 
o número de pessoas 
que conheçam seu status 
sorológico, vincular o 
portador à referência 
e ofertar o tratamento 
imediatamente após o 
diagnóstico é parte es-
sencial do enfrentamento 
da infecção.

Programação da 
Campanha Fique 

Sabendo 2020:

- UBS João Pioli - dia 
01 de dezembro (terça-
-feira) das 08h às 16h;
- UBS Camargo An-
drade - dia 03 de de-
zembro (quinta-feira) 
das 08h às 16h;
- UBS 7 Jardim Mo-
rada do Sol - dia 04 de 
dezembro (sexta-feira) 
das 08h às 16h;
- SAE/CTA (Hospital 
Dia) - dias 01, 02, 03, 
04 e 07 de dezembro 
das 09h às 16h. 

Programação
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Indaiatuba promove drive thru de 
vacinação contra a poliomielite
Ação municipal visa ampliar cobertura vacinal contra a doença

ELIANDRO FIGUEIRA – RIC/PMI

Crianças de 1 ano a menores de 5 anos devem se vacinar contra a poliomielite

Para ampliar cober-
tura vacinal contra 
a poliomielite, a 

Secretaria Municipal de 
Saúde promove o dri-
ve thru da vacinação 
nesta sexta-feira (27) 
que acontece no estacio-
namento em frente ao 
Centro de Convenções 
Aydil Pinesi Bonachela, 
durante a feira noturna, 
das 17h30 às 20h30.

Na ação, crianças de 1 
ano a menores de 5 anos 
receberão a dose (gotas) 
sem a necessidade de 
sair do carro. É impor-
tante que os pais levem a 
carteirinha de vacinação 
para conferência e atua-
lização. 

Segundo a pasta até 
o dia 25 de novembro 
a cobertura vacinal em 
Indaiatuba estava em 
67,45%, com 7.547 do-

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

ses aplicadas.O total de 
crianças que devem ser 
imunizadas é 11.189.

A vacina também está 
disponível em todas as 
unidades de saúde do 
município, assim como 
a Campanha de Multiva-
cinação que visa atualizar 
a carteirinha de vacinação 
das crianças e adolescen-
tes até 15 anos de idade.

Poliomielite
A Poliomielite, tam-

bém chamada de pólio ou 
paralisia infantil, é uma 
doença contagiosa aguda 
causada pelo poliovírus, 
que pode infectar crian-
ças e adultos por meio 
do contato direto com 
fezes ou com secreções 
eliminadas pela boca das 
pessoas doentes e provo-
car ou não paralisia. Nos 
casos graves, em que 
acontecem as paralisias 
musculares, os membros 
inferiores são os mais 
atingidos.



Estudantes de Indaiatuba participam da 
XXII Olimpíada Brasileira de Informática
25 alunos do Complexo Laura Fahl Correa disputam as provas, e seis vão para a fase nacional 

Os alunos do Com-
plexo Educacio-
nal Laura Fahl 

Correa estão participan-
do da XXII Olimpíada 
Brasileira de Informáti-
ca (OBI), realizada pela 
Sociedade Brasileira de 
Computação (SBC), e or-
ganizada pelo Instituto de 
Computação da Unicamp, 
em Campinas.

De acordo com a pro-
fessora gestora, Lucelaine 
Zampolin, 25 alunos do 
Complexo disputam as 
provas. “A Olimpíada de 
Informática tem por meta 
estimular o interesse pela 
Computação e por ciên-
cias em geral, além de 
promover a introdução de 
disciplinas de raciocínio 

computacional e técnicas 
de programação de com-
putadores nas escolas de 
ensino médio e fundamen-
tal”, destaca.

“A OBI também é um 
excelente meio de propor-
cionar novos desafios aos 
estudantes e identificar 
talentos e vocações em 
Ciência da Computação, 
de forma a melhor ins-
truí-los e incentivá-los a 
seguir carreiras nas áreas 
de ciência e tecnologia”, 
complementa Lucelaine.

A disputa conta com 
duas modalidades: ini-
ciação e programação - e 
cada uma delas é dividida 
em níveis. Os alunos com-
petem individualmente, e 
os participantes só podem 
se inscrever em apenas 
uma modalidade e nível. 
“Na Iniciação, em que 

os alunos do Laura Fahl 
participam, as tarefas das 
provas incluem problemas 
de lógica e de computação 
(sobre lógica de progra-
mação, mas sem o uso de 
computador)”, explica a 
professora.

Desafios e
motivação
“Adorei estar partici-

pando da OBI, é muito 
bom ter os professores nos 
apoiando”, revelou Kenny 
Pietro, aluno do Laura 
Fahl, participante da OBI. 

“Sinto muita falta da 
escola e dos meus ami-
gos, e estudar para a OBI 
me distrai um pouco. A 
gente aprende a pensar 
de um jeito diferente”, 
comentou a aluna Julia 
B. G. Leite. A mãe dela, 
Andréa Galvão, também 
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ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br

salientou: “Antes tínha-
mos medo da frustação e 
fomos surpreendidos com 
a classificação da Julia. 
Eles são mais capazes do 
que imaginamos, o que 
mostra também que o 
nível da escola está bem 
alto”.

“Não há dúvidas de 
que 2020 tem sido um 
ano de superação para 
todos, em vários sentidos. 
Quando recebemos o con-
vite para a OBI, nossa pri-
meira preocupação foi em 
como poderíamos auxilia-
-los nesse processo em um 
período de afastamento 
social, mas, desde o início, 
a empolgação e a vontade 
de participar dos nossos 
alunos foi tão contagiante 
que isso nos impulsionou 
a entrar com eles de cabe-
ça na competição. Apesar 

das distâncias físicas, per-
cebemos o quanto o grupo 
foi crescendo, superando 
as limitações de tempo 
e os próprios limites em 
cada fase. Também não 
podemos deixar de enfa-
tizar o papel importante 
que os pais e responsáveis 
desempenharam nesse 
processo. Acreditamos 
que a parceria entre os 
pais e a escola é o que 
tem dado suporte ao su-
cesso dos nossos alunos”, 
ponderou a professora: 
Jucilene Gomes Paulino.

Os problemas de lógi-
ca da Olimpíada são mui-
to desafiadores! E nossos 
alunos conseguiram uma 
ótima pontuação e clas-
sificação – seis alunos 
foram classificados para 
a fase nacional, com ex-
celentes notas. Espero que 

nossa escola participe nos 
próximos anos, e já temos 
planos para realizar uma 
olimpíada interna para 
prepará-los para os novos 
desafios”, adiantou a pro-
fessora Talitha Mugnai 
Fernandes de Campos.

A competição
A OBI é uma com-

petição organizada nos 
moldes das outras olim-
píadas científicas brasi-
leiras, como Matemática, 
Física e Astronomia. O 
objetivo é o de despertar 
nos alunos o interesse por 
uma ciência importante na 
formação básica hoje em 
dia (no caso, ciência da 
computação), através de 
uma atividade que envol-
ve desafio, engenhosidade 
e uma saudável dose de 
competição.



CLAUDEMIR 
Porteiro Noturno

EVANDRO 
Portaria diurna

ADELSON  
Auxiliar de Serviços Gerais

DESTAQUES  DO MÊS - NOVEMBRO

REPRODUÇÃO GOOGLE 

Parque do Mirim sedia a primeira 
Ultramaratona de Indaiatuba
Evento ocorre amanhã, e irá reunir atletas de destaque do esporte brasileiro

Neste sábado, 
dia 28, será 
r e a l i z a d a , 

no Parque do Mirim, 
a Ultramaratona de 
Indaiatuba. A prova 
pedestre de longa du-
ração irá retomar as 
competições esporti-
vas, após a paralisação 
por conta das medidas 
contra a Covid-19.

A competição irá 
reunir atletas profis-
sionais e amadores, e a 
largada das modalida-
des 12 horas e 100km 
terá início às 8h; já a 
largada da modalidade 
6h vai começar às 14h. 
A prova de 100km será 
seletiva para o cam-
peonato mundial da 
modalidade, realizada 
na Croácia, em 2021.

Para participar, os 
competidores farão 

a doação de um litro 
de leite, e o total arre-
cadado será destina-
do ao Lar de Velhos 
Emmanuel. Os atletas 
também deverão apre-
sentar documento com 
foto e atestado médico, 
além de assinarem um 
termo de responsabi-

lidade antes da prova.
A cada participante 

será entregue um kit 
atleta, que contém uma 
camiseta, um número 
de peito e alguns brin-
des; e a retirada dos 
kits será feita no dia da 
prova, às 7h30.

O público poderá as-

sistir à competição gra-
tuitamente no Parque do 
Mirim. O Saae (Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto), responsável 
pelo local, divulgou que 
a pista de caminhada 
estará interditada du-
rante a realização das 
provas. Por isso, os pe-

A competição terá início às 8h e irá reunir atletas profissionais e amadores
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destres terão de utilizar 
a pista de ciclistas; e a 
circulação de bicicletas 
ficará proibida durante 
a competição, que será 
realizada mesmo com 
chuva.

Nacional
Segundo a atleta e 

organizadora do even-
to, Isa Costa, a Ul-
tramaratona também 
irá receber atletas do 
Corpo de Fuzileiros 
Navais. “Esses atletas 
são destaque em pro-
vas longas”, comenta.

“O evento contará 
também com grandes 
nomes das ultrama-
ratona brasileira, jun-
tamente com Flávio 
Vieira, primeiro-te-
nente do Exército Bra-
sileiro, em Brasília. 
Ele tem em seu currí-
culo grandes vitórias 
dentro e fora do país; 
inclusive, Flávio foi 
destaque na maratona 
da Grécia, e é cam-
peão em várias provas 
no país, incluindo as 
24 horas de Brasília 
na volta do lago, e 
também recordista na 
ultramaratona de Lon-
dres”, cita Isa.

ADRIANA B. LOURENCINI
maisexpressao@maisexpressao.com.br 



 | A11



A Clean House se destaca na valorização 
e empreendedorismo feminino
Líder no setor de limpeza doméstica, a empresa possibilita independência financeira

A cada ano as mu-
lheres vêm se des-
tacando tanto no 

mercado profissional como 
na política e na sociedade, 
de um modo geral. Sob esse 
aspecto, a empresa Clean 
House se destaca, pois, sua 
equipe é formada por profis-
sionais autônomas.

De acordo com Rosa 
Maria da Piedade, a Clean 
House valoriza o empreen-
dedorismo, especialmente 
das mulheres. “Todas as 
profissionais que atuam na 
Clean House são autôno-
mas, e o nome Clean House 
Mulher Empreendedora é 
justamente uma homena-
gem a elas, que assim como 
eu, começaram sozinhas, 
foram aprendendo e se es-
pecializando na profissão”, 

comenta.
O principal objetivo da 

empresa é o de unir quem 
necessita do trabalho com 
aqueles que precisam do ser-
viço de limpeza doméstica. 
“Entre os serviços ofereci-
dos estão limpezas residen-
cial e pós-obra e passadoria, 
além do gerenciamento de 
obras e design de interiores, 
parcerias com empresas de 
paisagismo, o que torna a 
Clean House o lugar onde 
as pessoas podem encontrar 
diversos prestadores de ser-
viços”, destaca Rosa.

Rosa lembra ainda do 
cuidado com as pessoas, 
que vai além do serviço de 
limpeza. “O cuidado com a 
casa, as coisas e a saúde das 
pessoas representa o foco da 
Clean House, abrangendo o 
conceito de cuidado integral 
com os clientes, que é nosso 
grande diferencial.”
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Com a incidência do 
coronavírus, a Clean House 
adotou protocolos sanitá-
rios, e uma das principais 
mudanças diz respeito aos 
produtos de higiene e lim-
peza (panos, buchas, rodos, 
vassouras etc.), que hoje 
são disponibilizados pelos 
clientes. “Desde o início da 
quarentena, incorporamos 
o uso de máscaras e luvas, 
o álcool gel e o álcool 70, 

para higienização das cola-
boradoras e dos ambientes”, 
explica a empresária.

O começo
Criada no início de 2012, 

a Clean House surgiu com a 
proposta de auxiliar as famí-
lias nos serviços domésticos, 
dedicando-se, principalmen-
te, ao público que trabalha 
fora e não tem tempo para 
organizar e limpar a casa.

“Hoje conto com o apoio 
e competência da minha só-
cia, a designer de interiores, 
Ana Paula Rodrigues. De 
nacionalidade portuguesa, 
ela viu em Indaiatuba a 
grande oportunidade de 
empreender e divulgar o 
conceito do empoderamen-
to feminino, colocando as 
mulheres em posição de 
destaque e independência 
financeira”, salienta Rosa.

A Clean House foi uma 
das empresas mais votadas 
para receber o troféu Frutos 
de Indaiá, do Grupo Mais 
Expressão, no quesito lim-
peza doméstica. “Somos 
muito gratas à população 
de Indaiatuba, pois, esta pre-
miação é o reconhecimento 
por nosso trabalho”, declara 
Rosa.

Segundo Rosa, a empre-
sa se preocupa com a segu-
rança das pessoas, e conta 

com avaliação rigorosa das 
colaboradoras. “A idoneida-
de de nossas profissionais é 
assegurada antes que elas 
sejam contratadas. Inclusive, 
antes de enviar a colabora-
dora para a casa do cliente, 
enviamos a ficha dela com 
antecedência”, esclarece.

Endereço
Para saber mais sobre a 

Clean House, siga nas redes 
sociais:

Facebook: https://www.
facebook.com/Clean-Hou-
se-Mulher-Empreendedo-
ra-107167101015169/

Instagram: @cleanhou-
se_indaiatuba

Envie mensagem para 
o WhatsApp: (19) 98164-
2797 e/ou (19) 98305-3782; 
e e-mail para: rpiedade67@
gmail.com e/ou designerin-
teriores.anapaula@gmail.
com

DIVULGAÇÃO

Para Rosa e Ana Paula, a atuação da Clean House 
vai além dos serviços de limpeza

ADRIANA B. LOURENCINI
redacao@maisexpressao.com.br
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O homem foi encaminhado, via helicóptero Águia da PM, para o Haoc

Ação prevê reforço no patrulhamento para garantir a 
segurança de clientes e comerciantes

TRAGÉDIA

CRIME

OPERAÇÃO

Jovem morre 
atropelada na SP-75

Jovem morre após 
ser baleado

Guarda Civil 
promove Operação 
Papai Noel 2020

Uma jovem de apenas 
17 anos morreu após 
ser atropelada por um 
caminhão na madrugada 
desta segunda-feira (23). 
O acidente aconteceu na 
Rodovia Santos Dumont 
(SP-75), em Indaiatuba.

De acordo com infor-
mações, a jovem teria saí-
do de uma casa noturna, e 
ao tentar atravessar a rodo-

Um jovem de 18 anos 
morreu após ser atingido 
por disparos de arma de 
fogo. O crime aconteceu 
na noite do último do-
mingo (22), na Rua Cus-
todio Cândido Carneiro, 
no Jardim Morada do Sol.

Segundo informa-
ções, a vítima estava em 
frente a um bar com ami-
gos quando o criminoso 
começou a atirar. Os tiros 
acertaram a cabeça e o 

A Guarda Civil de In-
daiatuba iniciou no mês de 
novembro a Operação Natal 
2020. O objetivo da ação 
é reforçar a segurança das 
áreas comercias durante as 
compras de final de ano. O 
patrulhamento especial conta 
com viaturas convencionais e 
motos, que possuem maior 
agilidade no deslocamento 
em vias de trânsito intenso.

Os guardas também con-
tam com as informações do 
COI (Centro de Operações 
e Inteligência), que através 
das câmeras do monitora-
mento urbano, atua preven-
tivamente, acompanhando 
o movimento das áreas co-

via acabou sendo atingida 
pelo caminhão que trafe-
gava sentido Campinas.

A equipe de resgate 
da concessionária AB 
Colinas socorreu a víti-
ma, que foi encaminha-
da ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo 
(Haoc), mas não resistiu 
aos graves ferimentos e 
veio a óbito.

tórax da vítima.
Após ouvirem os dis-

paros, populares chama-
ram o Serviço de Emer-
gência. A vítima chegou 
a ser socorrida e levada 
ao Hospital Augusto 
de Oliveira Camargo 
(Haoc), mas não resistiu 
aos ferimentos e morreu.

O caso foi registrado 
na Delegacia pela Guar-
da Civil, que fez o aten-
dimento da ocorrência.

merciais.
Caso seja necessário, 

a Guarda Civil deve ser 
acionada através do telefone 
153. A ligação é gratuita e 
pode ser realizada de qual-
quer aparelho telefônico.

Horário Especial do Co-
mércio

Devido a pandemia da 
Covid-19 a ACIAI (Asso-
ciação Comercial, Industrial 
de Agrícola de Indaiatuba) 
antecipou a ampliação do 
horário de abertura do co-
mércio para o Natal 2020. 
O objetivo é ajudar os co-
merciantes com as vendas 
de fim de ano e evitar aglo-
meração.

Homem é resgatado por 
helicóptero após ser eletrocutado
Ele trabalhava em cima de um caminhão, quando tocou num fio elétrico
DA REDAÇÃO
r edacao@maisexpressao .com.br

DIVULGAÇÃO

EDUARDO TURATI / SCOMSOC - GCI

Um  h o m e m 
precisou ser 
resgatado pelo 

helicóptero Águia da 
Polícia Militar após 
ser eletrocutado. 

O incidente ocorreu 
na tarde desta quarta-
-feira (24), numa área 
próxima ao Jardim 
Oliveira Camargo, em 
Indaiatuba. 

Segundo informa-
ções, a vítima traba-
lhava mexendo com 
papelão em cima de 
um caminhão e, quan-
do o veículo se mo-
veu, acabou tocando 
acidentalmente a ca-
beça no fio de energia, 
tomando a descarga 
elétrica. 

O homem foi so-
corrido pela unidade 
de resgate do Corpo 
de Bombeiros e en-
caminhado, via heli-

cóptero Águia da PM, 
ao Hospital Oliveira 
Camargo (HAOC) em 
Indaiatuba. 

Havia uma notifi-
cação da CPFL Pirati-
ninga, aos moradores 
daquela região, infor-

mando sobre reparos 
a serem realizados na 
rede elétrica na próxi-
ma quinta-feira (26).
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FESTIVAL VARILUX DE 
CINEMA FRANCÊS
2ª semana - Confira classificação 
e tempo de projeção de cada fil-
me na programação abaixo 
ESTA SEMANA EM EXIBIÇÃO 
NA SALA TOPÁZIO COM-
FORT
Shopping Jaraguá
LEGENDADO 
Quinta (26), às 17h30 - A BOA 
ESPOSA - 12 anos - 110 minutos
Quinta (26), às 20h00 - SOU 
FRANCÊS E PRETO - 12 anos 
- 90 minutos
Sexta (27), às 17h30 - MEU PRI-
MO - 12 anos - 105 minutos
Sexta (27), às 20h00 - APAGAR 
O HISTÓRICO - 14 anos - 105 
minutos
Sábado (28), às 17h30 - A FA-
MOSA INVASÃO DOS URSOS 
NA SICÍLIA - livre - 85 minutos
Sábado (28), às 20h00 - DONAS 
DA BOLA - livre - 95 minutos
Domingo (29), às 17h30 - MI-
NHAS FÉRIAS COM PATRICK 
- 14 anos - 100 minutos
Domingo (29), às 20h00 - DNA 
- 14 anos - 90 minutos
Segunda (30), às 17h30 - MAIS 
QUE ESPECIAIS - 12 anos - 115 
minutos
Segunda (30), às 20h00 - PER-
SONA NON GRATA - 14 anos 
- 95 minutos
Terça (1º), às 17h30 - ACOSSA-
DO - 14 anos - 90 minutos
Terça (1º), às 20h00 - MINHAS 
FÉRIAS COM PATRICK - 14 
anos - 100 minutos
Quarta (2), às 17h30 - DONAS 
DA BOLA - livre - 95 minutos
Quarta (2), às 20h00 - A GA-
ROTA DA PULSEIRA - 14 anos 
- 95 minutos
........................................................
TROLLS 2
Pré-estreia - Animação / Aven-
tura - Classificação livre - 90 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (26), Sexta (27), Segun-
da (30), Terça (1º) e Quarta (2): 
15h30 [TC] / 17h00 / 18h25 [TC]
Sábado (28) e Domingo (29): 
15h30 [TC] / 18h25 [TC]
Polo Shopping
Quinta (26), Sexta (27), Segun-
da (30), Terça (1º) e Quarta (2): 
16h30 / 19h00
Sábado (28) e Domingo (29): 
15h00 / 16h30 / 19h00
........................................................
INVASÃO ZUMBI 2: 
PENÍNSULA
Lançamento - Terror / Ação - 
Classificação 14 anos - 116 mi-
nutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (26) a Quarta (2): 17h30 
/ 20h40
........................................................

CONVENÇÃO DAS BRUXAS
2ª semana - Fantasia / Aventu-
ra - Classificação 10 anos - 106 
minutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (26) a Quarta (2): 16h15 
/ 19h10
Polo Shopping
Quinta (26), Sexta (27), Segun-
da (30), Terça (1º) e Quarta (2): 
18h00 / 20h15
Sábado (28) e Domingo (29): 
15h30 / 18h00 / 20h15
........................................................
ENQUANTO 
ESTIVERMOS JUNTOS
2ª semana - Drama / Roman-
ce - Classificação 10 anos - 118 
minutos
DUBLADO - ATENÇÃO ESPE-
CIAL AOS HORÁRIOS DESTE 
FILME NESTA SEMANA
Shopping Jaraguá
Quinta (26), Sexta (27), Segun-
da (30), Terça (1º) e Quarta (2): 
19h40
Sábado (28) e Domingo (29): 
16h50
........................................................
DESTRUIÇÃO FINAL: 
O ÚLTIMO REFÚGIO
2ª semana - Ação - Classificação 
14 anos - 119 minutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (26), Sexta (27) e de Do-
mingo (29) a Quarta (2): 18h40 
/ 21h15
Sábado (28): 16h00 / 18h40 / 
21h15
......................................................
O 3º ANDAR: TERROR NA 
RUA MALASAÑA
3ª semana - Suspense / Terror - 
Classificação 14 anos - 106 mi-
nutos
DUBLADO
Shopping Jaraguá
Quinta (26) a Quarta (2): 20h40 
[TC]
........................................................: 
O ÚLTIMO ESTÁGIO *
3ª semana - Suspense / Terror 
- Classificação 12 anos - 88 mi-
nutos
DUBLADO
Polo Shopping
Quinta (26) a Sábado (28), Se-
gunda (30), Terça (1º) e Quarta 
(2): 21h35
*Excepcionalmente no domingo, 
dia 29, não haverá exibição deste 
filme
........................................................
T E N E T
5ª semana - Ação / Aventura / 
Ficção - Classificação 14 anos - 
150 minutos
LEGENDADO - ATENÇÃO 
ESPECIAL AOS DIAS DE EXI-
BIÇÃO DESTE FILME NESTA 
SEMANA
Shopping Jaraguá
Sábado (28) e Domingo (29): 
19h40
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O Bom velhinho atenderá as crianças direto de sua casa no Polo Norte

O Natal do Sho-
pping Jara-
guá Indaia-

tuba será diferente 
neste ano. Devido as 
medidas de segurança 
e distanciamento so-
cial provocados pela 
Covid-19,  o  Papai 
Noel estará presente 
no empreendimento 
para atender a todos 
os pedidos de forma 
virtual. A participa-
ção de todos na ação 
será gratuita e aconte-
cerá em uma sala toda 
tematizada e decora-
da, na LUC 39, loca-
lizada no corredor da 
loja Drogasil.

A ação será rea-
lizada todas as sex-
tas-feiras, sábados e 
domingos até o Natal. 
Nas sextas-feiras o 
horário da conexão 
será das 17h às 21h. Já 
aos sábados e domin-
gos, das 13h às 17h. 
Nos dias que antece-
dem ao Natal, 23 e 24 
de dezembro, o Papai 
Noel fará conexões 
especiais, também das 
13h às 17h.

E para a alegria 
das crianças, o Papai 
Noel inicia suas li-
ves hoje (27) e estará 
acompanhado de seus 
duendes para trazer a 
magia natalina para o 
mall. E na sala onde 
ocorrerá  o  encon-

tro virtual, a duende 
Charlotte receberá e 
estará organizando 
as cartinhas para se-
rem enviadas ao Noel. 
Além disso, ela cui-
dará de toda a segu-

DIVULGAÇÃO/SHOPPING JARAGUÁ

rança dos pequenos, 
higienizando todo o 
espaço com álcool em 
gel 70% após a visita 
de cada criança. Um 
mimo especial ainda 
será entregue às crian-

ças após a conversa 
com o Papai Noel: 
sementes de tuia ho-
landesa (pinheirinho), 
para garantir a árvore 
de Natal do próximo 
ano.
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Shopping Jaraguá Indaiatuba 
realiza  live do Papai Noel
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

E para a alegria das crianças, o Papai Noel inicia suas lives hoje (27) 

CINEMA

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 1200, Centro
Fone: (19) 3875-8933.

Data: a partir do dia 27 de novembro, todas as sextas-feiras, 
sábados e domingos.

Horários: dias 27 de novembro, 4, 11 e 18 de dezembro, 
das 17h às 21h. Dias 28 e 29 de novembro e 5, 6, 12, 13, 19, 

20, 23 e 24 de dezembro, das 13h às 17h.

Conectados com o Noel

www.topaziocinemas.com.br
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A família Joyce com Chuck e Renata com Pocker em 
consulta na Clínica Bicho Amigo. Rua: Quinze de Novembro, 
1050 - Centro, (19) 3875-2715

Os queridos clientes e amigos João e Mara, proprietários 
da Sonhare Colchões, com Juliana e Ricardo recebendo o 
delicioso Bolo da Madre, carinho do Jornal Mais Expressão.

Clínica Bicho Amigo

A Nova Loja está fazendo o maior sucesso com a nova coleção 
Tutti Sposa. 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

Bicos & Focinhos

A Nova Loja 

Silbene Ribeiro em recente inauguração da La Prima Óttica, 
do casal Wader e Nanci Aliberti.

Dra Andrea com o lindo Lyon, da tutora Mah Tavares, 
começando o protocolo vacinal, 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

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

A NOVA Big Wheel 7.3 2021 é uma excelente escolha para 
quem busca competições, treinos ou mesmo lazer. Com o 
novo DEORE 12v, série M6100 foi moldada no mesmo DNA 
dos grupos de MTB Top de Linha, XTR, SHIMANO DEORE 
XT e o SLX, e é totalmente compatível com os parceiros de 
linhas mais agressivos. Disponível tamanho 17 (consultar 
quantidade.) Para maiores informações:(19)99731-0269 
Avenida Presidente Kennedy,624, Cidade Nova, Indaiatuba

Duas Rodas
Mais uma obra realizada pela Mr Roof, no Condomínio 
Paradiso. 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

Adelaide Decorações

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!



Flávio Luís, Fernanda Ribeiro e Flávio Henrique da Da Vinci Decorações

Me s m o  e m 
meio à pan-
d e m i a  d o 

novo coronavírus, a 
organização do Troféu 
Frutos de Indaiá está 
a todo vapor. Toda a 
estrutura e detalhes 
da noite de premiação 
estão sendo escolhidos 
e contratados para que 
seja mais uma edição 
de sucesso.

Em seus 15 anos 
de existência, o Tro-
féu Frutos de Indaiá 
já premiou milhares 
de empresas de In-
daiatuba que foram 
apontadas e escolhi-
das, através de votos 
da população, como 
a melhor da cidade 
em seu segmento. O 
maior e melhor even-
to de premiação de 

Troféu Frutos de Indaiá premia as 
melhores empresas de Indaiatuba
Festa de premiação comemora 15 anos com o show da dupla Maiara & Maraisa

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Indaiatuba está mar-
cado para acontecer 
no dia 13 de março de 
2021, no salão social 
do Clube 9 de Julho. 
E na edição de come-
moração dos 15 anos 
do Troféu Frutos de 
Indaiá a dupla Maiara 
& Maraisa promete 
agi tar  e  animar os 
premiados e convi-

dados cantando seus 
maiores sucessos.

As irmãs são uma 
das principais duplas 
do cenário da música 
sertaneja. Na internet 
não poderia ser dife-
rente. Elas já alcança-
ram marcas expressi-
vas como superar três 
bilhões de visualiza-
ções e mais de seis 

milhões de inscritos 
em seu canal oficial 
do YouTube.

Reconhecimento
E o sucesso do Tro-

féu Frutos de Indaiá 
também foi reconhe-
cido através do proje-
to de lei 7.200/2019, 
de autoria do verea-
dor Massao Kanesaki 
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D E N I S E  K A T A H I R A
redacao@maisexpressao.com.br

Alexandra Guarnieri e Lucas Guarnieri da Indalar

(DEM), que insere no 
calendário oficial de 
eventos da cidade o 
Dia de Homenagem 
aos Empresários de 
Sucesso. 

A será celebrada 
em 9 de novembro, 
com o intuito de pro-
mover o reconheci-
mento aos empresários 
que se destacaram du-

rante o ano nos seus 
respectivos segmentos 
de atuação. “A pre-
miação já é realizada 
anualmente pelo Gru-
po Mais Expressão, 
e, graças à nova lei, 
a homenagem passa 
integrar oficialmente 
a agenda de eventos 
da cidade”, destacou 
Massao.
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negócios & classificadosnegócios & classificados
Nº 925

LOCAÇÕES DE SALAS, SALÕES, 
CASAS COMERCIAIS E TERRENOS  

SALA. ED. AMBASSADOR CENTRO SL 0112 R$ 850,00 ISEN-
TO COND E IPTU
 
 
SALÃO . JD CALIFORNIA  SL00375 SALÃO 60 m² E WC
 R$  900,00 + IPTU
 
CIDADE NOVA SL00309 55m² 01 WC R$ 1100,00 + IPTU
 
SALÃO CENTRO SL00302 R$ 1.500,00

CASA COMERCIAL CENTRO SL00358 04 SALAS, COZINHA, E 
BANHEIRO R$ 1.800,00 +  IPTU
 
TERRENO P/ ESTACIONAMENTO, LAVA RAPIDO CENTRO 
TE00022 R$ 5.000,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03094 SOBRADO: SALA, COZI-
NHA. ÁREA DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA. PISO SUPERIOR: 
02 DORM., 01 BANHEIRO, VAGA PARA 02 CARROS.
R$ 1.300,00 + IPTU

LOCAÇÕES APARTAMENTO
 E KIT-NET

 
KITNET CENTRO  01 DORM, COZINHA E BANHEIRO VAGA P/ 
MOTO R$ 700,00 MAIS IPTU 
 
COND. AZALEIA DE ITAICI   AP00967 03 DORM, SALA, 
COZINHA, A,S, BANHEIRO  E 01 VAGA R$ 950,00 + COND. 
+ IPTU

FONTE DE TREVI AP00975 03 DORM (01 SUÍTE), SALA, WC  
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 1.300,00 + COND 
+ IPTU

LOCAÇÕES CASAS 

SANTA CRUZ CA03223 01 DORM, COZINHA E BANHEIRO 
GARAGEM  R$ 700,00 INCLUSO IPTU

JD PAULISTA CA02836 01 DORM, COZINHA, BANHEIRO, 
QUINTAL E GARAGEM COBERTA 01 VAGA R$ 800,00 + 
IPTU

ITAICI CA0920 02 DORM, SALA, COZINHA,  BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO R$ 850,00 + IPTU 
 
CHACARA DO TREVO CA03113 CASA PISO SUPERIOR; 01 
DORM, SALA, COZINHA,A.S. 1 VAGA. ÁGUA INCLUSO, LUZ 
INDEPENDENTE R$ 850,00  

JARDIM ITAMARACA – CA033227 02 DORM., SALA, COZI-
NHA, ÁREA DE SERVIÇO, BANHEIRO, AMPLO QUINTAL R$ 
1.100,00 

VENDA APARTAMENTOS

JARDIM ELDORADO – AP00976 02 DORM, SALA, COZINHA, BANHEI-
RO, 01 VAGA DE GARAGEM. R$ 87.000,00 + R$13.000,00 DE SALDO, 
OU R$ 100.000,00. ESTÁ ALUGADO POR R$ 850,00
  
AZALÉIA DE ITAICI – AP00973 ÓTIMO PREÇO: 03 DORM, SALA, 
COZ, A.S, WC E 01 VAGA COBERTA. PORT 24hrs R$ 202.000,00 

VILLA HELVETI - AP00970. 02 DORM, 02 VAGAS.  À VISTA R$ 
230.000,00  OU 70 MIL DE ENTRADA MAIS SALDO FIN. 

APARTAMENTO JD PEDROSO 02 DORM, SALA,  COZINHA,A.S , 1 VAGA 
R$ 240.000,00

ED ROCCAPORENA CENTRO 02 DORM, SALA 02 AMB,  COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 280.000,00

JARDIM TROPICAL –  PORTAL DAS FLORES AP00962 LINDO APARTA-
MENTO, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, CONDOMÍNIO FECHADO. 03 DORMI-
TÓRIOS, SENDO O PRINCIPAL COM ARMÁRIOS PLANEJADOS E OUTRO 
COM ARMÁRIO E MESA DE ESCRITÓRIO, COZINHA PLANEJADA COM 
FOGÃO EMBUTIDO, PORTA DE VIDRO SEPARANDO COZINHA DA LA-
VANDERIA, WC COM BOX E GABINETE, 01 VAGA DE GARAGEM. APAR-
TAMENTO DE FRENTE. R$ 285.000,00

ED RAVENA VILA SÃO JOSE 03 DORM (SUÍTE), SALA 2 AMB, COZINHA, 
área de serviço. 01 vaga; R$ 290.000,00

ED VITÓRIA  JD POMPEIA 03 DORM (01 SUÍTE) SALA 02 AMB, 
COZINHA, ÁREA DE SERVIÇOS 01 VAGA R$ 345.000,00
   
ED IMAGINE 03 DORM (01SUÍTE), AMPLA SALA, VARANDA GOURMET 
02 VAGAS, 90m² R$ 650.000,00
 
ED DUE TORRE SOLE AP00977 04 DORM (02 SUÍTES), AMPLA VARAN-
DA, SALA 02 AMB, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO APARTAMENTO PLA-
NEJADO, 03 VAGAS R$ 1.000.000,00 

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

JD DOS COLIBRIS CA03230

 
03 DORM (01SUÍTE), COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, QUINTAL, 2 VAGAS 
ÁREA DE TERRENO 156m². ÁREA DE EDIF 100m² R$ 280.000,00

VENDAS

LOCAÇÃO

VILA AVAÍ – CA03197 

03 DORMITÓRIOS ( 01 SUÍTE ) SALA, BANHEIRO, COZINHA, AREA DE SER-
VIÇO COBERTA, CHURRASQUEIRA, GARGEM COBERTA PARA 02 AUTOS ( 
PORTÃO ELETRONICO). R$ 360.000,00

JARDIM REGINA – CA03228

01 DORM. ( SUITE), SALA, COZINHA, BANHEIRO, AMPLO QUINTAL.
GARAGEM PARA 04 CARROS. R$ 370.000,00

JARDIM DOS IMPÉRIO – VILA ITÚ - CA03213 LINDA CASA, ÓTIMO ACA-
BAMENTO. 03 DORM,  (01 SUÍTE)  Área de terreno 150m², área edif. 
120m² R$ 470.000,00

COND VISTA VERDE ( ITAICI) CC00101

 
SOBRADO. 03 DORM (01 SUÍTE) TODOS COM AR, AMPLA SALA, COZI-
NHA PLAN, LAVABO, ÁREA GOURMET PLAN. AT. 175m² R$ 550.000,00

JARDIM REGINA – CA033057 IMÓVEL DIFERENCIADO PELO SEUS PLA-
NEJADOS NOS 03 DORMITÓRIOS, BANHEIROS, COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, SALA, AREA GOURMET, GERADOR DE ENERGIA A GÁS, SIS-
TEMA DE SEGURANÇA, PORTÃO ELETRÔNICO E 07 APARELHOS DE AR 
CONDICIONADO,  IMÓVEL SEMI MOBILIADO.
03 DORMOTÓRIOS ( 01 SUITE ), COZINHA, AREA DE SERVIÇO, SALA 02 
AMBIENTES, BANHEIRO SOCIAL, AREA GOURMET COM LAVBO E PIS-
CINA 7 x 2,30 M COM LED E CASCATA. GARAGEM PARA 04 AUTOS.  
ACEITA PERMUTA POR APARTAMENTO NA BAIXADA SANTISTA
(PREFERÊNCIA SANTOS OU GUARUJÁ ). R$ 800,000,00

JARDIM SANTIAGO – CA03226 04 DOM. (SENDO  02 SUITES ) , 01 
SUITE COM CLOSET, BANHEIRO SOCIAL, LAVABO, COZ. AMPLA, COZ. 
PEQUENA, 04 SALAS, BAR, AREA DE SERVIÇO, AREA DE LAZER COM 
PISCINA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE BARRO, VESTIÁRIO E BANHEI-
RO, QUINTAL AMPLO,  AREA CONSTRUIDA 720M², AREA DO TERRENO 
900M². R$ 1.600.000,00

CONDOMÍNIO PARADISO – CC03229 05 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE MASTER, AMPLO ESPAÇO GOURMET COM COZINHA COMPLETA, 
CHURRASQUEIRA, WC, PISCINA COM AQUECIMENTO SOLAR, LAVAN-
DERIA, JARDIM, GARAGEM PARA 04 CARROS SENDO 02 COBERTAS. R$ 
3.000.000,00
 
CHACARA RECANTOS DAS FLORES CC00108

 
LINDO IMÓVEL C/ 05 SUÍTES , SALA 02 AMBIENTES, SALA TV, PISCINA. 
TERRENO 5800n², ÁREA EDIF 900m² 
R$ 4.300.000,00

TERRENO JD DOS IMPERIOS COND FECHADO, TERRENOS A PARTIR 
DE 215m² VALORES  À CONSULTAR

• A PRIMEIRA DE INDAIATUBA • 



B2 Imóveis

AP04919 - JARDIM SANTIAGO - RESERVA VISTA VERDE - AU 62 m², 02 dormitórios 
com armários planejados (sendo 01 suíte),  WC social, sala 02 ambientes (estar e 
jantar), cozinha planejada, lavanderia e garagem para 02 autos descoberta. Loca-
ção: R$ 1.300,00 + Condomínio + IPTU

CA09106 - CIDADE NOVA I - CASA TÉRREA - 02 dormitórios (sendo 01 suíte), WC 
social, cozinha, sala, área de serviço e garagem p/02 autos cobertos. Locação: R$ 
1.600,00 + IPTU.

CA09084 - SOBRADO EM CONDOMÍNIO PRÓXIMO AO CENTRO - EM ÓTIMA LOCALI-
ZAÇÃO – AT. 306m² AC. 230m² - 03 suítes, 03 salas, cozinha, despensa, escritório,  06 
banheiros, área gourmet, piscina, condomínio com salão de festas, quadra de tênis, 
academia, portaria 24 horas e câmeras de monitoramento. R$ 1.400.000,00

CA09085 - VILA GEORGINA - AT. 135 m² AC. 122 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala 2 
ambientes com pé direito alto, WC social, cozinha, lavanderia coberta, churrasqueira e 
garagem coberta para 2 autos. Preparada para sistema de aquecimento solar e ar condi-
cionado. Localização excelente! R$ 460.000,00.

CA09092 - RESIDENCIAL MARIA JOSÉ - AT. 300 m² AC. 190 m² - Casa térrea com 3 
suítes(1 com closet planejado), cozinha planejada, sala ampla com pé direito alto, 
lavabo, área gourmet com churrasqueira e armários planejados, piscina com cas-
cata e banheiro, garagem para 2 autos coberta. Casa com aquecimento solar de 
água para cozinha e banheiros. Condomínio com área de lazer completa e portaria 
24 h. R$ 990.000,00

SL01035 - Salão comercial - Jardim Califórnia - AT 160 m²- salão com 03 banhei-
ros, copa, lavanderia, vagas compartilhadas e rua livre de fácil estacionamento. R$ 
3.500,00 isento de IPTU. 

CA09069 - JARDIM COLIBRIS - AT. 156,22 m² AC. 
88,20 m² -  3 dormitórios (1 Suíte), sala, cozinha, 
lavanderia, WC social e garagem para 1 auto des-
coberta. R$ 280.000,00

CA09049 - Casa Nova Térrea  - VILA VERDE  - AT 
150 M2 - AC 110 M2  - 03 dormitórios amplos  
(sendo 01 suíte),  sala de 02 ambientes, cozinha,  
WC social,  área gourmet com churrasqueira , 02 
vagas de garagem, sanca com iluminação embu-
tida. Casa bem arejada e com excelente ilumi-
nação natural.  Estuda possibilidade de permuta 
por terrenos de menor valor. R$ 405.000,00.

LOCAÇÃO

AP04909 - VILLA HELVÉTIA - AU. 52 m² - APAR-
TAMENTO NOVO com 2 dormitórios, sala com 
varanda, wc social, cozinha planejada, lavanderia 
e garagem para 2 autos. Condomínio possui área 
de lazer completa e portaria 24h. R$ 1.300,00 + 
COND + IPTU

AP04889 - TORRES DA LIBERDADE - AU 90m², 03 
dormitórios sendo 01 suíte com armários, WC so-
cial, sala, varanda, cozinha, lavanderia, garagem 
para 02 autos.**Condomínio com infraestrutura 
clube*R$ 1.800,00 + COND. + IPTU.

AP02852 - JARDIM SANTIAGO - FONTE DE TRE-
VI - AU. 78m² - 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte),  
Sala 02 Ambientes (Estar e Jantar), WC Social, 
Cozinha com Armários, Lavadeira e 2 vagas. R$ 

1.400,00 + Condomínio + IPTU.

CA09079 – JARDIM HUBERT -  01 dormitório , 
sala , cozinha , banheiro , 01 vaga de garagem 
, piso superior. R$ 1.000,00.

CA09077 - CENTRO - CASA COMERCIAL - AT 
245m², AC 192,71m², Recepção c/ Balcão, 
Sala de Espera, Cozinha, 03 Salas Amplas (02 
c/ divisórias e banheiro) e Jardim de Inverno. 
Pronto para receber uma clínica médica. Loca-
ção R$ 4.500,00 + IPTU

CA09071 - JARDIM VILA PARADISO - AT. 460 
m² AC. 440 m² - lindo sobrado com 4 suítes 
(2 com closet e banheira e 2 com banheiro 
conjugado), cozinha planejada com ilha, sala 
de estar, sala de jantar, escritório, lavabo, la-
vanderia, área gourmet com churrasqueira e 
piscina e garagem para 4 autos. Imóvel com 
excelente acabamento! Condomínio com área 
de lazer completa e portaria 24 horas. Ven-
da R$ 2.000.000,00 e Locação R$ 9.500,00 + 
COND + IPTU

SL01026 - SALÃO COMERCIAL - JARDIM 
PAULISTA - AT 225,77m², AC 205,10M²,  PA-
VIMENTO TÉRREO 135,45m² - PAVIMENTO 
SUPERIOR 69,65m² - LIVRE 90,32m² - Lindo 
Salão com banheiro na parte de cima e me-
zanino, na parte de baixo 2 banheiro sendo 1 
de deficiente. Acabamento de primeira!!! R$ 
5.000,00 + IPTU

VENDA

TE06161 - CONDOMÍNIO TERRA MAGNA - AT. 
420 m² -Terreno em condomínio fechado com 
toda infraestrutura. Venda R$ 285.000,00.

CH01794 - CHÁCARA PARQUE DAS BANDEIRAS 
- AT.1.000m² - AC.142m² - Maravilhosa Chácara 
- 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte),  Sala ampla, 
Cozinha, WC Social, Lavanderia, Churrasqueira e 
Espaço Gourmet. R$ 692.000.00.

AP04922 - VILA GEORGINA - EDIFICÍO FIRENZE - 
AU 80 m2- 02 dormitórios com armários sendo 01 
suíte,  sala de  estar e de  jantar avarandada e com 
ar condicionado, WC social com box e gabinete,  
cozinha com armários planejados, lavanderia com 
armário. 01 vaga de garagem coberta. Excelente lo-
calização, próximo aos supermercados,  farmácias, 
padarias e ao Parque Ecológico. R$ 350.000,00.

AP04897 - CIDADE NOVA I - PORTAL DOS AN-
DRADAS - AU 109m² - 03 Dormitórios (Sendo 01 
Suíte), WC Social, Sala 02 Ambientes (estar e jan-
tar), Cozinha Planejada, Lavanderia e Garagem 
p/ 01 Auto Coberto. Próximo à Supermercados, 
Farmácias, Restaurantes, Lotéricas, Lojas... EXCE-
LENTE LOCALIZAÇÃO!!! R$ 370.000,00.

CA09113 - JARDIM DOS COLIBRIS - AT.75m² AC. 
68m² -02 dormitórios, sala, cozinha americana, 
WC social, lavanderia e garagem para 02 autos 
R$ 250.000,00.



B3Imóveis

         

VENDAS

CASAS

CA00378-CENTRO- 2 dorms+dep+2 vags comercial .........................................................R$ 477.000,00
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
CA00303-ITAPETININGA- 2 dorms+dep+ 2 vagas. Aceita Permuto ..................................R$ 200.000,00
CA00309-JARDIM RENATA-02 dorms +dep+ 2vagas ........................................................R$ 477.000,00
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
CA00391-JD.HUBERT- 03 dorms+dep+2vagas. .................................................................R$ 385.000,00
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
CA00382-JD. NOVA VENEZA-03 dorms+dep+2vagas. ......................................................R$ 392.200,00 
CA00388-ESPLANADA 1- 3 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ............................................R$ 730.000,00

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
CA00385-GUARUJÁ-SALTO-03 dorms c/ suíte+dep+2vagas. ............................................R$ 469.000,00
CA00384-BRESCIA-03 dorms c/ suíte +dep+2vagas .........................................................R$ 685.000,00
CA00383-VIENA- 03 dormsc/suíte+dep+4vagas. .............................................................R$ 737.000,00
CA00046-VISTA VERDE- 03 dorms c/ suíte+dep+2vagas ..................................................R$ 784.000,00

APARTAMENTO

AP00105-EDIFÍCIO THAIS-03 dorms c/ 2 suítes+dep+2 vagas. ........................................R$ 565.000,00
AP00006-PRAIA GRANDE- 1 dorms +dep+1 vaga. ...........................................................R$ 160.000,00
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
AP00051-PREMIER RESIDENCE-3 suítes+dep+2 vagas. .................................................R$ 1.386.000,00
AP00155-PLAZA BELA VISTA-2 dorms+dep+2 vagas. .......................................................R$ 325.000,00

CHÁCARAS

CH00017-RECREIO CAMPESTRE VIRACOPOS- 02 dorms +dep+piscina. ..........................R$ 550,000,00

CH00043-TERRAS DE ITAICI- 03 dorms c/ suíte+dep c/ piscina . ...............................................R$ 980.000,00
CH00059-TERRAS DE ITAICI-02 dormsc/suíte+dep c/ piscina................................................. R$1.452.200,00
CH00023-SHANADÚ-03 suítes+ dep+ 4 vagas e lazer. ................................................................ R$ 1.700.000,00
CH00058-TERRAS DE ITAICI-03 dorms c/ suíte+dep+ 6 vags e piscina.R .....................................$ 1.350.000,00
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-VILA RUBENS 250M ........................................................................................................ R$ 220.000,00
TE00282-VILA HAVAI 420M. ........................................................................................................... R$ 360.000,00
TE00052-ESPLANADA 1- 300M ...................................................................................................... R$ 280.000,00
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
TE00285-RESIDENCIAL VIENA-250M. ............................................................................................ R$ 215.000,00
TE00271-JD. DOS IMPÉRIOS-201M................................................................................................ R$ 180.000,00
TE00279-JD DOS LAGOS- 565M ..................................................................................................... R$ 390.000,00
TE00283-CENTRO-337M ................................................................................................................. .R$371.000,00
TE00286-ESPLANADA1 -706M comercial ................................................................................... R$ 1.000.000,00

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

LOCAÇÕES

CASA

CA00287-PAU PRETO- Comercial ...............................................................................................R$ 6.000,00+iptu

VENDAS     

CASAS C/ 1 E 2 DORMITÓRIOS

CA216 - JD. CALIFÓRNIA- R$280 MIL - 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala ampla, cozinha 
ampla, lavanderia coberta, banheiro e garagem coberta para 2 carros. Possui portão eletrônico. 
Aceita Permuta com casa menor no Jardim do Vale.
CA215 – JD. COLIBRIS – R$350 MIL - Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 
banheiros e garagem. OBS: No terreno possui 3 salas comerciais com total de 64 m².
CA214 - JD. GRANDESP - ITANHAEM - R$ 370 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha ampla, 3 
banheiros, varanda ampla com churrasqueira e garagem.
CA109 – MONTE VERDE – R$320 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, edícula, chur-
rasqueira e portão eletrônico.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st), sala, coz, wc, lavanderia, garagem co-
berta.
CA202 – JD. COLONIAL – R$450 MIL –   Sobrado com 2 dormitórios sendo os 2 suítes, 1 
lavabo, 4 banheiros, cozinha planejada, sala de TV, sala de jantar, escritório, ar condicionado, 
garagem para 2 carros e edícula. Possui quintal, churrasqueira e portão eletrônico.
CA203 – JD. CARLOS ALDROVANDI – R$210 MIL – Sobrado com 2 dormitórios, sala, cozi-
nha, lavanderia, varanda, 1 banheiro e garagem para 1 carro.
CA204 – NOVA VENEZA – R$265 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com armários, 
sala, cozinha americana com balcão em granito, lavanderia, garagem para 2 carros, churras-
queira e portão eletrônico.
CA211 – PARQUE RESIDENCIAL INDAIA – R$290 MIL – 2 dormitórios, 1 banheiro, sala, 
cozinha e garagem coberta para 1 carro. Possui uma casa nos fundos com 1 dormitório, sala, 
cozinha e banheiro.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA315 - ESPLANADA I - R$585 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte e 2 planejados, sala ampla, 
lavabo, cozinha planejada, garagem para 3 carros e edícula. Possui churrasqueira com banhei-
ro, aquecedor solar e portão eletrônico.
CA347 - VALE VERDE - R$500 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte com closed, banheiro, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia e garagem coberta para 2 carros. Possui ar 
condicionado, área gourmet com churrasqueira e portão eletrônico. Obs: Casa toda mobiliada.
CA341- JD. PRIMAVERA - R$ 450 MIL - Sobrado com 3 dormitórios sendo 1 suite, 2 banheiros, 
sala, cozinha planejada com ilha, lavanderia com armários, garagem coberta para 2 carros 
e área gourmet. Possui armário embutido debaixo da escada. Aceita permuta com chácara.   
CA405 - JD. PRIMAVERA - R$ 650 MIL - Sobrado com 4 dormitórios sendo 1 suíte, sala de 
estar, sala de jantar, cozinha planejada, lavanderia, banheiro, garagem coberta para 3 carros e 
área gourmet. Aceita Permuta com Chácara ou Sítio.   
CA327 – JD. VENEZA – R$275 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha americana, la-
vanderia, banheiro e garagem para 2 carros. Possui churrasqueira. Aceita permuta com terreno.    
CA253 –JD. SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e gara-
gem para 2 carros.
CA329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala 
de estar e jantar, cozinha, lavanderia, banheiro, churrasqueira, portão eletrônico e garagem 
coberta para 2 carros.
CA400 – CECAP – R$415 MIL – 4 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, 2 banheiros, churras-
queira e garagem para 4 carros. Aceita permuta com chácara.
CA301 – VILA AVAI – R$360 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala, cozinha planejada, 
banheiro, lavanderia, churrasqueira e garagem coberta para 2 carros. Aceita permuta com casa 
em condomínio ou apartamento. 
CA312 – JD. BELA VISTA – R$ 505 MIL – Sobrado com 3 dormitórios, sendo 1 suíte com ar 
condicionado, sala de TV, lavado, varanda, cozinha planejada, lavanderia, 1 banheiro, garagem 
para 2 carros e edícula. Possui churrasqueira, quintal, pomar com frutas, interfone, portão ele-
trônico e câmera de segurança. Aceita Permuta com terreno até 140 mil, carro até 40 mil, casa 
ou apartamento até 200 mil.                                                                                                                      
                                        

CONDOMINIOS FECHADOS - CASAS

CA407 - CONDOMINIO HELVETIA PARK - R$1.800.000,00 - Sobrado Auto Padrão, área cons-
truída 405,00 m², área terreno 490,00 m². Excelente sobrado com projeto diferenciado. Padrão 
construtivo e acabamento, com materiais e execução de primeira qualidade em todos os aspectos 
da obra, 7 dormitórios sendo 2 suítes no segundo pavimento (1 master) com sacada em “L” e 
porta balcão mais 3 dormitórios e 1 suíte no térreo. Ainda no pavimento superior, sala de cinema 
com janelão e sacada. Pavimento inferior: Lavabo, sala de estar com pé direito duplo e mezanino, 
sala de TV, cozinha com ilha e armários, área gourmet integrada a sala e cozinha, deposito e 
lavanderia na área de serviço, terraço, piscina com revestimento em pastilhas, com 2 banheiros, 4 
vagas de garagem sendo 2 cobertas. Área de lazer do condomínio com campo de futebol, jardim, 
churrasqueira, piscina, playground, quadra poliesportiva, sala de ginástica e sauna.
CA338 – CONDOMINIO JD. PARK REAL – R$450 MIL - 3 dormitórios, sendo 1 suíte, banheiro, 
sala de estar com pé direito alto, cozinha integrada, lavanderia, escritório e garagem para 3 car-
ros sendo 2 cobertas. Possui área gourmet com churrasqueira e pia. Preparado para aquecedor 
solar e ar condicionado.                                                                                                                

 CA333 – CONDOMINIO PARK REAL – R$ 470 MIL - 3 dormitórios sendo 1 suíte, banheiro, sala 
de estar com sanca, cozinha americana, lavanderia, e garagem para 2 carros sendo 1 coberta. 
Possui churrasqueira com pia.
CA237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$340 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, wc, lavanderia, 
garagem. Aceita permuta com casa na Cidade Nova ou no Condomínio Montreal. 
CA316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms (2st, 1 delas com hidro e closet),sala de 
estar  com pé direito alto, sala de jantar, coz americana, lavanderia, dorm e wc de empregada, 
dispensa, área gourmet, piscina aquecida, quintal, garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CS338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suítes, sala de estar com pé direito alto integrada com coz, 
lavabo, lavanderia, área gourmet, piscina, churrasqueira, aquecedor solar, boiler 400l, garagem 
coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA320 – JD. TROPICAL - R$450 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha, sala, 2 banheiros, 
churrasqueira, garagem coberta para 2 carros e descoberta para 1 carro.
CS308 – MONTREAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo1 suíte, sala de estar com pé direito 
duplo e sanca, cozinha, copa, banheiro, armário em todos os cômodos, garagem para 2 carros 
e churrasqueira.
CA324 – CONDOMINIO PARK REAL – R$530 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte com closed, 1 
banheiro, sala de TV, sala de jantar, copa, cozinha planejada, lavanderia, garagem para 2 carros 
e edícula. Possui ar condicionado, aquecedor solar e churrasqueira.                                                              
CA209 – CONDOMINIO MONTREAL – R$490 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, 1 banheiro com 
box e armários, sala de TV, sala de jantar, cozinha americana com balcão em granito e armários, 
lavanderia, garagem para 2 carros. Possui quintal, área gourmet com churrasqueira e armários.   

APARTAMENTOS

AP533 - JD. MORUMBI - R$135 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e gara-
gem para 1 carro.                                                                                                                          
AP531- PARQUE INDAIÁ- R$ 170 MIL - 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e 1 
vaga de garagem.                                                                                             
AP535 – CHACARA DO TREVO – R$360 MIL – 3 dorms (1st), sala de estar e jantar, coz, lavan-
deria, 2 wc, todo mobiliado, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP515 – CIDADE NOVA – R$290 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha, 2 
banheiros, sacada, piso frio, 2 garagens cobertas.
AP504 – VILA MARIA HELENA – R$405 MIL – 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sala de estar, sala de 
jantar, cozinha planejada tipo americana, lavanderia, banheiro e garagem coberta para 2 carros.
AP507 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, sala, cozinha, lavanderia, banheiro e garagem 
coberta para 1 carro.
AP566 – GUILHERMINA - PRAIA GRANDE R$160 MIL – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro, 
piso frio,1 vaga de garagem comunitária.
AP512 – EDIFÍCIO BERNADINO – CENTRO – R$330 MIL – 2 dormitórios, sendo 1 suíte, cozinha 
planejada, sala de TV com home Theater, varanda, 1 banheiro e garagem coberta para 2 carros. 
Edifício possui elevador e portão eletrônico.
AP513 – JD. JEQUITIBÁ – R$215 MIL – 2 dormitórios com armários, 1 banheiro, sala, cozinha, 
lavanderia e garagem para 1 carro. 
AP514 – AGENOR CAMPOS – MONGAGUÁ – R$218 MIL – 1 dormitório, 1 banheiro, sala de TV, 
sala de jantar, varanda, cozinha planejada, lavanderia e garagem. Área de lazer com churrasquei-
ra e salão de jogos. Possui portão eletrônico e elevador. Obs: Apartamento todo mobiliado. Aceita 
permuta com terreno, casa ou apartamento em Indaiatuba.                                                                                                                         
AP500 – JD. ALICE – R$220 MIL – 2 dormitórios, banheiro social com box, cozinha planejada, 
sala 2 ambientes e garagem coberta para 1 carro.                                                                
AP519 – CENTRO – R$370 MIL - 3 dormitórios, sala de estar, cozinha com armários, 2 banheiros 
social, lavanderia, banheiro de empregada e garagem coberta para 1 carro. Possui elevador.   

TERRENOS

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
 A PARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL

  
TE58 – JD. MUNICIPAL – SALTO – R$950 MIL – 1650 m²
TE35 – JD. BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 150 m²
TE12 – ITAICI – R$280 MIL – 360m²
TE42 – CONDOMINIO RESIDENCIAL JATOBÁ – LOUVEIRA – R$210 MIL – 310m². Aceita per-
muta com casa na região do Bairro Mercedes.
TE56 - HELVETIA PARK - R$400 MIL - 490 m². Aceita permuta com carro até R$100 Mil.
TE51 – COND. MANTOVA – Lotes de 216 m² até 377 m². Valores de 183 MIL até R$320 MIL.

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH723 – VALE DO SOL – R$425 MIL – 2 dormitórios, 2 banheiros, sala, cozinha, e garagem a 
vontade. Possui área gourmet com churrasqueira. 

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/ 1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

JD. MORADA DO SOL – R$770,00 – 1 dormitório, cozinha, banheiro e garagem. 
VILA ALMEIDA – R$440,00 – dormitório, cozinha, banheiro, sem garagem. 
JD. NOVA INDAIÁ – R$1.100,00 – 2 dormitórios sendo 1 suíte, sala, cozinha 
banheiro e lavanderia.
JD. BRASIL – R$1.100,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e garagem. 
CECAP III – R$ 950,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, lavanderia, garagem.
PAU PRETO – R$ 1.600,00 – 3 dormitórios, 2 suítes, sala, copa, cozinha, banheiro social, 
edícula com banheiro, garagem para 2 carros.

APARTAMENTOS

JD. DAS CONSTELAÇÕES – SALTO – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro 
lavanderia e 1 vaga de garagem. 
CENTRO – R$1.000,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e 2 vagas de garagem.
JD. MORADA DO SOL – R$720,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
JD. MORADA DO SOL – R$650,00 – 1 dormitório, sala, cozinha, banheiro e lavanderia.
VILA FURLAN – R$ 1200,00 – 2 dormitórios (1 c/armários), sala, cozinha planejada com fogão, 
wc, lavanderia planejada e garagem. 
JD. TROPICAL – R$1200,00 – 3 dormitórios, sala, cozinha planejada, banheiro, área de servi-
ço, sacada e garagem para 1 carro.
VILA FURLAN – R$900,00 – 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, e garagem para 1 carro.
JD. MORADA DO SOL - R$700,00 – Kitnet 

SALÃO

CENTRO - R$6.000,00 - 300 m², pé direito 4 metros, 2 banheiros, escritório, 3 vagas para carro, 

torre na frente com 15 metros e preparado para ar condicionado.

VILA FURLAN - R$1.600,00 - Área 60 m², 2 banheiros. 

CENTRO – R$2.000,00 – 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, ligação para ar condicio-

nado, porta eletrônica e 1 vaga de garagem. 

SALAS

VILA MARIA HELENA - R$1.700,00 - Área 45 m² e wc 
VILA MARIA HELENA - R$1.200,00 - Área 35 m², wc e varanda.
CENTRO – R$1.100,00 – Área 56 m², 2 wc e cozinha.
CENTRO – R$1.600,00 – Área 42 m², banheiro com barra e exaustor, copa, 1 vaga de garagem 
e elevador.

TERRENOS

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

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

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00118-DUAS MARIA-04 suítes + dep +4vagas ......................................................R$ 10.000,00+cond e iptu

APARTAMENTO 

AP00079-ROCCAPORENA- 01 dorms+dep 1 vaga. ........................................................R$ 1.100,00 comd+iptu
AP00080-ROCCAPORENA-02 dorms+dep 2 vagas. ........................................................R$ 1.500,00 cond+iptu
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$3.950,00 cond+iptu
AP00069-LÊ CHÂTEAU FRONTENAC-03 suítes + dep. 2 vagas. ......................................R$ 3.000,00 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
AP00128-EDIFÍCIO JATOBA-03 dorms+dep+2vagas. .....................................................R$ 2.600,00+cond+iptu
AP00116-SPAZIO ILUMINARI-2 dorms+dep+1vaga ......................................................R$ 1.300,00+cond+iptu
AP00156-MARGARIDA ROCCA- 2 dorms+dep+2 vagas .................................................R$ 1350,00+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 04 vagas. ........................R$25.000,00 +iptu
PT00009-ITAICI- 2 pavimento, cozinha, 4 wcs . ........................................................................R$ 6.000,00+iptu

SALAO E SALAS

SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS ......................................................................................... R$ 4.500,00+iptu
SL00023-CENTRO-50MTS. ........................................................................................................ R$ 1.500,00+iptu
SL00022-AV. CONCEIÇÃO-55MTS............................................................................................. R$ 1.400,00+iptu
SL00028-CENTRO- 450MTS. ...................................................................................................R$ 11.000,00+iptu
SL00026-VILA FURLAN- 30MTS. .............................................................................................. R$ 900,00 incluso
SL00018-JARDIM MORADA DO SOL-250MTS .........................................................................R$ 4.000,00+iptu
SL00035-CENTRO- 50MTS c/ wc............................................................................................... R$ 1.700,00+iptu
SL00040-JD. DOS MARITACAS 126MTS ...................................................................................R$ 2.000,00+iptu
SL00039-JD PAULISTA-225MTS. .............................................................................................. R$  5.000,00+iptu
SA00009-CENTRO-35MTS .......................................................................................................... R$ 900,00+ iptu
SA00020-EQUERE OFFICE- 56MTS. ...................................................................................R$ 800,00+iptu+cond
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 

CASA PARA LOCAÇÃO
 RESIDENCIAL MONTREAL
3 DORMITÓRIOS C/ SUÍTE
R$ 2500,00+iptu e cond.
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Eletricista

Lava Rápido

Caçamba Cartuchos

Alianças

Engenharia e Reformas

Materiais Elétricos PousadaMecânica

Construção
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Tintas

Segurança eletrônica Tecnologia digital e internet

Veterinária
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B10

Classificados

Casa condomínio Villagio 
Di Itaici - 3 dorm. Sendo 1 
suíte e demais cômodos 
com área de lazer comple-
ta. A.T. 150m² A.C. 103m² 
Fone: (19) 99115-8368 
Neusa Paz
Casa em Cardeal - Ter-
reno 125 MTS sendo 108 
MTS de área contruida, ga-
ragem coberta pra 2 carros, 
sala ,cozinha, 2 dormitórios 
sendo 1 suite banheiro so-

Vila das Praças Jd. Alice 
- 02 dormitórios e demais 
dependencias todas com 
móveis planejados, por-
taria 24 horas, área de 
festas, vaga de garagem, 
piscina, elevador. Ape-
nas R$220.000,00 Aceita 
financiamento. ou terreno 
F.: 99762-7997 / 98271-
6141 Corra! 
Vitória Régia - Aparta-
mento com 02 dormitórios 
em ótimo acabamento e 
vaga de garagem porta-
ria 24 horas por apenas 
R$140.000,00 F.: 99762-
7997 / 98271-6141 Corra!

 
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

 
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , toda 
avarandada, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamen-
to. F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com pei-
xes, 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) 99783-
3154 CRECI 208250F
Sítio Monte Mor - 1,5KM 
do centro de Monte Mor, 
Via asfaltada, ótima casa 
e mais duas edículas, 
Piscina, lago e área ver-
de preservada.F.: (19) 
9 9 7 8 3 - 3 1 5 4  C R E C I 
208250F
Chácara Fogueteiro - 
Rua: Guarita, nº578, 3 
suítes, banheiro social, 2 
salas, cozinha, salão de 
churrasqueira com forno 
de pizza, garagem com 
cobertura p/ 5 carros, des-
coberta p/ 8 carros, casa 
de caseiro, 2 cômodos 
em baixo e 1 em cima 
com banheiro. Aceito fi-
nanciamento e terreno 
R$750.000,00 Falar com 
João (19) 99482-6697

Vende-se uma chácara 
no Vale do Sol - com 
6 cômodos. Área total: 
1.000 m² Área construída: 
170m² c/ 2 quartos sendo 
1 suíte. 01 escritório, área 
gourmet, churrasqueira, 
piscina c/ banheiro, campo 
de fuebol. Toda avaranda-
da. Garagem p/ 4 carros, 
cozinha planejada. Aceita 
financiamento. Aceito troca 
por casa no centro. Valor 
R$580.000,00 Falar c/ 
Carlos ou Sandra F.:(19) 
97119-8369 / (19) 99487-
5089

 
Vendo Terreno Maison 
Du Parc - Excelente con-
domínio Fone: (19) 99115-
8368 Neusa Paz
Terreno Jardim Colonial - 
150 metros R$ 180.000,00 
F.: (19) 99384-7400
Terreno Europark  - 
1000MTS INDÚSTRIAL  
F.: (19) 99721-0395 
Terreno Campo Bonito 
-  Comercial c/180metros 
R$ 180.000,00 F.: (19) 
99166-8772
Terreno Elias Fausto - 
175 metros R$ 57.000,00 
F.: (19) 99384-7400
Vendo Terreno no Jd. 
Carlos Aldrovandi - 270 
metros, documentação: 
OK, Valor R$ 150.000,00. 
Aceito financiamento F.: 
(19) 98730-9484 
Terreno em Condomínio 
fechado Horizontown - 
450m² F.: (13) 99712-3768
Elias Fausto - Terreno 
excelente na região central 
do município, Jd. Alvorada, 
com 175m² (7X25), com 
construções nas três divi-
sas 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 funcio-
namento. Avenida Ário 
Barnabé, 511. Falar com 
Sebastião F.: (19) 3894-
5279

 
Vendo chás funcionais 
maravilhas da terra todas 

as fases, pronta entrega 
Fone: (19) 99193-2917 
c/ Whats
Vendo Produtos Bem 
Estar, perfumes, higiene 
pessoal, beleza (Natura). 
Fone: (19) 99193-2917 
c/ Whats
Vendo Impressora HP 
R$120,00. Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
Vendo  DVD’s (Dese-
nhos, séries,musicas, 
playboy, vários filmes) 15 
por R$10,00. Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
Vendo TV Tubo Philips 
com controle near flat 20 
pel R$100,00. Fone: (19) 
99193-2917 c/ Whats
Vendo Máquina de car-
tucho R$300,00 Aceito 
cartão de crédito e parcelo 
F.: (19) 3935-1633 Sonia 
Batista
Vendo Porta de vidro de 
correr 1,60 R$ 400,00 
Aceito cartão de crédito e 
parcelo F.: (19) 3935-1633 
Sonia Batista
Vendo armário 4 gavetas 
e 4 portas em bom estado 
R$ 200,00 F.: (19) 98143-
4184
Procuro para comprar 
Triciclo com bagageiro na 
frente Falar c/ Vina F.: (19) 
99769-7055

cial área de serviso e área 
de lazer com churasqueira 
valor 2.40.000.00 aceito 
financiamento bancario ou 
carro como parte do paga-
mento F.: (19) 99124-2964
Vendo/Troco - Locado 
R$3.800,00 - Prédio co-
mercial residencial próximo 
ao Haoc - Rua dos Indaiás, 
256. Terreno 250m², con-
truído 230m². Ótimo local. 
Valor R$ 915 mil. Tratar 
(19) 98817-5312 WhatsApp
Casa Parque Indaia -Ter-
reno com duas casas em 
baixo e em cima, com entra-
das independentes, 2 dorm. 
Cada casa, 1 banheiro, sala, 
cozinha, garagem p/ 2 car-
ros, churrasqueira. Aceita 
financiamento e terreno. 
Valor R$320.000,00. Falar 
com João (19) 99482-6697
Casa Jd. Tropical -  Casa 
com 3 dorm. Sendo 1 suíte, 
sala grande, cozinha, 2 ba-
nheiros, lavanderia grande, 
churrasqueira, garagem 
p/ 3 carros. Casa próxima 
a Av. Francisco de Paula 
Leite. Aceita financiamento 
e terreno  R$500.000,00 
Falar com João (19) 99482-
6697
Vende - se Casa e + meio 
lote de terreno,  Bairro 
Jardim Carlos Aldrovandi 
-  casa com 3 Dormitórios, 
sendo 1 suíte, sala, banhei-
ro, cozinha com armário 
embutido, área de serviço, 
garagem para  4 carros, F 
(19) 3834-6859
Morada do sol - Rua:81 02 
dormitórios (01 suíte) sala/
cozinha americana, abrigo 
nos fundos e garagem p/ 02 
autos. De 270.000,00 POR 
APENAS R$220.000,00 
Aceita Financiamento. 
Corra! F.: 99762-7997 / 
3935-3294
Casa Sobrado Jardim 
Europa - 3 dormitórios + 
1 uma suíte 2 cobertas 2 
descobertas F.: (19) 99384 
-7400
Salto Villa dos Passaros 
- Sobrado c/ 2 dormitórios 
2 wc + dependências R$ 
220.000,00 F.: (19)  99166-
8272
Sobrado á Venda Portal 
das Acácias - 3 dorm. 
sendo uma suíte, sala, 
cozinha, área de serviço. 
Solário e piscina no imóvel. 
Área comum quadra de 
futebol e playgraound. F.: 
(19) 98346-2299
Vende-se casa no Jardim 
Morada do Sol - Sala, 
cozinha,, 01 banheiro, 02 
quartos sendo 1 suíte, na 
parte superior lavanderia e 
1 banheiro. Aceito terreno 
como forma de pagamento. 
Tratar c/ Antonio Fone: (19) 
99735-5418 

 
Apartamento Exelente  
Patio Andaluz - 3 dormi-
tórios c/ suíte 2 vagas R$ 
3.000,00 + cond. e iptu F.: 
(19) 99384-7400

 
Apartamento Jardim 
América - para Venda e 
Locação 2 dorm.,  Cozinha 
área de serviço. Garagem  
Venda R$ 200.000,00 Lo-
cação R$ 800,00 + Cond 
+ Iptu.   “Aceita permuta 
por terreno” F.: (19) 98346-
2299
Apartamento Plaza Bela 
Vista - 2 dormitórios c/ 
suíte 2 vagas de garagem 
F.: (19) 99384-7400
Condomínio Nações Jd. 
Alice - Ótimo apartamento 
no 1º andar com 02 dormi-
tórios e vaga de garagem, 
acabamento excelente, 
com sanca na sala, wc. 
Apenas R$210.000,00 
ou R$95.000,00 de en-
t rada + parce las de 
R$1.210,00 F.: 99762-7997 
/ 9-8271-6141Corra!

Vendo Tv de plasma 50 
polegadas Dargicia F.: (19) 
98338-7384
Vendo Sub e 1 Bicicleta 
Fone: (19) 98120-3357 
Jose

 
Ofereço-me como Mani-
cure, pedicure, cabeleilei-
ra e depiladora - atendo 
a domícilio. Faça uma 
sobrancelha por R$15,00 
e ganhe o buço gratuito. 
F.: (19) 99369-5615 / (19) 
3935-0499
Oferço-me para trabalhar 
como Pedreiro, Encanador 
ou Jardineiro Fone: (19) 
99776-6841 WhatsApp

Alugo Carro 7 Lugares 
-  Ótimo estado, direto com 
dono, viagem familiar São 
Carlos/SP. 4 dias fim de 
ano. Enteressados Whats 
(19) 99928-6641
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Rua XV de Novembro, 
1084 - Centro 
 Indaiatuba.

 
Acesse nosso site e ca-
dastre o seu currículo: 

www.joblinerh.com.br 
Fone: (19) 3835-5215 / 

3834-8862

Notas de Falecimentos
1.FRANCESCA LUNET-
TA com 99 anos, Viúvo (a) 
de CALOGERO LA PUMA 
sendo filho (a) de CARME-
LO LUNETTA e DI MARIA 
IGNAZIA. Deixa filho (s): 
MARIA, IGNACIA, VICEN-
ZO, ANTONINA, MARIA 
APARECIDA (MAIORES), 
BERNARDO, CARMELO, 
PAULO, SONIA (Fale-
cidos). Falecido (a) em: 
17/10/2020, e Cremado (a) 
no CREMATÓRIO DR.JAY-
ME AUGUSTO LOPES aos 
18/10/2020.

2.LOURDES DE SOUZA 
NUNES com 82 anos, Ca-
sado (a) com JOSE JÚLIO 
NUNES sendo filho (a) de 
MARIA DO PATROCINIO 
RODRIGUES DE SOUZA 
e CASIMIRO PEREIRA 
DE SOUZA. Deixa filho (s): 
VERONICE, LEONICE, SE-
BASTIÃO, MARIA (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
25/10/2020, e sepultado 
(a) no CEMITÉRIO SANTA 
LUZIA EM BOM JESUS DA 
LAPA-BA aos 26/10/2020.

3.IDALINA DA TRINDADE 
BOMFIM com 80 anos , 
Era Viúvo(a) de MANOEL 
FRANCISCO DO BOM-
FIM sendo filho(a) de JO-
AQUIM FRANCISCO DA 
TRINDADE e MARIA ROSA 
MAFRA. deixa filho(s): MA-
RIA , ISABEL  , EUNICE , 
SIDINEA , JOÃO , NEUZA 
, ELIANE (MAIORES), Fa-
lecido em: 17/11/2020, e se-
pultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 17/11/2020. 

4.MARIA SALES AGUIAR 
com 70 anos , Era Sol-
teiro(a) sendo filho(a) de 
ISAIAS SALES e MA-
RIA EMILIA DA COSTA 
AGUIAR SALES. NÃO 

DEIXA FILHOS. Falecido em: 
17/11/2020, e sepultado (a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 17/11/2020. 

5.JULIO CESAR GOMES 
GARCIA com 43 anos , Casa-
do (a) com DEBORA MARIA 
GUTIERREZ GARCIA sendo 
filho(a) de ALVARO GOMES 
GARCIA e ROMILDA APA-
RECIDA SAVIAN GARCIA. 
deixa filho(s): ANTHONY 8, 
Falecido em: 18/11/2020, e 
sepultado(a) no DO CAMPO 
GRANDE SP aos 18/11/2020. 

6.YOSHIE HOTTA KATA-
NIWA com 93 anos , Era 
Viúvo(a) de MASANORI 
KATANIWA sendo filho(a) 
de DOKO HOTTA e KAMA 
HOTTA. deixa filho(s): CEL-
SO, AMELIA, MARINA, 
ALINE, ALICE (MAIORES), 
CARLOS (FAL), Falecido em: 
18/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
19/11/2020. 

7.MARIA JOSE DA SILVA 
CHAVES com 65 anos , Ca-
sado (a) com RONALDO 
LUIZ CHAVES sendo filho(a) 
de JOSE FERREIRA DA SIL-
VA e MARIA DE LOURDES 
LEANDRO SILVA. deixa fi-
lho(s): WENDELL, GEISON 
, CRISTIANE (MAIORES), 
Falecido em: 18/11/2020, e 
sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 19/11/2020. 

8.JOÃO JANERINI NETO 
com 33 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de CARLOS 
JANERINI NETTO e TEREZA 
PEREIRA JANERINI. NÃO 
DEIXA FILHOS., Falecido 
em: 18/11/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 19/11/2020. 

9.MARIA DA CONCEIÇÃO 
MARMO com 82 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
JOSE MARMO FILHO e SA-
BINA ACOSTA. deixa filho(s): 
ELIZABETE, DERIVALDO, 
PLINIO (MAIORES), Falecido 
em: 18/11/2020, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 19/11/2020. 

10.NATIMORTO ARTHUR 
DOS SANTOS com 0 anos 
, Falecido em: 19/11/2020, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
19/11/2020. 

11.ARACI ROGERIO DA 
FONSECA com 72 anos , Era 
Viúvo(a) de GERALDO BAR-
BOSA DE CASTRO sendo 
filho(a) de LUIZ DA FONSE-
CA e ROSARIA ROGERIO 
DA FONSECA. deixa filho(s): 
MARCIA (MAIOR), Falecido 
em: 19/11/2020, e sepulta-
do(a) no DO TREMEMBÉ-SP 
aos 20/11/2020. 

12.MARIA APARECIDA DE 
LAZARO ROVESTA com 
79 anos , Era Viúvo(a) de 
MARIO ROVESTA sendo 
filho(a) de UMBELINO DE 
LAZARO e VITALINA DE LA-
ZARO. deixa filho(s): ANTO-
NIO,MARLENE,CARLOS,-
SONIA ,ABIGAIL  (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
19/11/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
20/11/2020. 

13.MATHILDE MELECARDI 
DE GENARO com 85 anos 
, Era Viúvo(a) de ANTONIO 
DE GENARO sendo filho(a) 
de SANTO MELECARDI e 
LEONOR RAZORI. NAO 
DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 19/11/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
19/11/2020. 

14.JAMIR DE OLIVEIRA 
BORGES com 76 anos , Ca-
sado (a) com SONIA APARE-
CIDA BORGES sendo filho(a) 
de DOMINGOS MACHADO 
BORGES e MARIA DAS DO-
RES DE OLIVEIRA. deixa 
filho(s): SUZAN CARLA ( 51 ), 
HELITON ( 45 ), Falecido em: 
19/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
20/11/2020. 

15.ANTONIO NALÃO com 
78 anos , Era Viúvo(a) de 
CELINA RUIZ NALÃO sendo 
filho(a) de JOSÉ NALÃO e 
DOLORES VALENTE. deixa 
filho(s): CRISTIANO (MAIOR) 
CRISTINA (F). Falecido em: 
19/11/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
20/11/2020. 

16.JOSE CLAUDIO MUNIZ 
com 71 anos , Casado (a) 
com ALICE ANDRIOTTO 
MUNIZ sendo filho(a) de GE-
RALDO DE SOUZA MUNIZ e 
ANESIA FERREIRA MUNIZ.
deixa filho(s): ANDRE, AN-
DRESSA (MAIOR), Falecido 
em: 20/11/2020, e Cremado 
(a) no PORTAL CREMA-
TÓRIO ITATIBA SP aos 
20/11/2020. 

17.PLINIO CARLOS com 
87 anos , Casado (a) com 
CLEIDE MESTRE CARLOS 
sendo filho(a) de ALVENIO 
CARLOS e MARIA CAR-
LOS. deixa filho(s): CLAUDI-
CÉIA, MARILDA, ALEXSAN-
DRA, ADRIANA (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
20/11/2020, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
20/11/2020. 

18.TEREZINHA HERMINIA 
CAUZ MAZETTO com 87 
anos , Era Viúvo(a) de ANTO-
NIO MAZETTO NETO sendo 
filho(a) de JOSE CAUSS e 

EMA BRASILIA CAUSS. dei-
xa filho(s): NEIDE , PAULO  
(MAIORES), RENATO ( FAL 
), JOSE ( FAL), Falecido em: 
20/11/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
21/11/2020. 

19.IOLANDA POLICARPO 
BARRETO com 93 anos 
, Era Viúvo(a) de OLÍVIO 
MUNIZ BARRETO sendo 
filho(a) de ANTONIO  PO-
LICARPO DOS SANTOS e 
MARIA DE JESUS BASÍLIA. 
deixa filho(s): EDLA , EGLE , 
MESSIAS , MOISES , EDNA( 
TODOS MAIORES) Falecido 
em: 20/11/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 21/11/2020. 

20.JOSE FRANCISCO DA 
ROSA FILHO com 64 anos , 
Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de JOSE FRANCISCO DA 
ROSA e ALBERTINA CAN-
DIDA DE JESUS. NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
21/11/2020, e sepultado(a) 
no MUNICIPAL DE MONTE 
MOR SP aos 21/11/2020. 

21.ZENAIDE PERRUCI 

BARBOSA com 89 anos , Era 
Viúvo(a) de MANOEL BAR-
BOSA sendo filho(a) de JOÃO 
PERRUCCI e LEONOR DOS 
SANTOS PERRUCCI. deixa 
filho(s): JOÃO ADEMIR, IZA-
BEL, MAURO, Falecido em: 
22/11/2020, e sepultado(a) no 
JD.HORTO FLORESTAL-SP 
aos 23/11/2020. 

22.ALEXANDRO FERNAN-
DES DOS SANTOS com 34 
anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de RAIMUNDO 
FERNANDES DOS SAN-
TOS e IRENE FERNANDES 
DOS SANTOS. NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido em: 
22/11/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
23/11/2020. 

23.ARISTIDES CLAUSS 
com 82 anos , Casado (a) 
com DEONESIA INVERNIZI 
CLAUSS sendo filho(a) de 
CAETANO CLAUSS e LUI-
ZA FANGER. deixa filho(s): 
ROSANGELA, TELMA ,SER-
GIO (MAIORES), Falecido 
em: 22/11/2020, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA aos 
23/11/2020. 

24.WAGNER MARQUES 
MENDES com 65 anos , Era 
Divorciado(a)  sendo filho(a) 
de MANOEL MARQUES 
MENDES FILHO e HILDA 
CILLO MENDES. deixa fi-
lho(s): FELIPE (MAIOR), Fa-
lecido em: 22/11/2020, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 23/11/2020.
 
25.ALZIRA LINO DE OLI-
VEIRA com 91 anos , Era 
Viúvo(a) de JOAQUIM QUE-
RINO DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de SEBASTIÃO LINO 
e MARIA FLORENCIA. deixa 
filho(s): MARIA DE LOUR-
DES, JOSE,MARIANA, 
ORIOVALDO,VERA, CLAU-
DOMIRO,ILZA,MARIA IZA-
BEL, LUIS CARLOS (MAIO-
RES), TEREZINHA (FAL), 
VILMA (FAL), Falecido em: 
23/11/2020, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
23/11/2020. 

26.VITÓRIA SARAH OLIVEI-
RA DE SOUZA com 20 anos 
, Casado (a) com MICHAEL 
WILLIAN OLIVEIRA LOPES 
sendo filho(a) de EDIM NE-
RES DE SOUZA e HELLEN 

CRISTINA DE OLIVEI-
RA SOUZA. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
23/11/2020, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 24/11/2020. 

27.LEONOR ROQUE 
LEITE com 65 anos , Era 
Separado(a) de EURIPE-
DES FRANCELINO sendo 
filho(a) de JOSE ROQUE 
LEITE e ARMINDA WULK 
LEITE. deixa filho(s): DA-
NILO, CRISTINA, PAULO, 
ETORE, MARCOS,  JANAI-
NA(TODOS MAIORES), 
ANA PAULA (FAL), Faleci-
do em: 23/11/2020, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/11/2020. 

28.ODETE DOS ANJOS 
RODRIGUES com 84 anos 
, Era Viúvo(a) de SEBAS-
TIÃO RODRIGUES sendo 
filho(a) de DOMINGOS 
DOS ANJOS e DELFINA 
DOS ANJOS. deixa filho(s): 
WILSON, FAUZE, Falecido 
em: 23/11/2020, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 24/11/2020.

ANALISTA DE PCP – Su-
perior em Administração 
de Empresas ou Enge-
nharia de Produção. Ex-
periência em Preparação 
e Controle de Produção.

ANALISTA DE QUALIDA-
DE – Necessário Técnico 
em Química completo. 
Desejável ensino supe-
rior em química completo 
ou cursando. Desejável 
conhecimento em má-
quina HPLC. Experiência 
com empresas do setor 
químico.

ASSISTENTE ADMINIS-
TRATIVO – Ensino médio 
completo. Experiência no 
setor administrativo. Ne-
cessário CNH B e condu-
zir carros frequentemente. 
Residir em Indaiatuba.

ASSISTENTE DE EVEN-
TOS – Superior completo 
ou cursando em Comu-
nicação Social, Marke-

ting, Relações Públicas 
ou Publicidade. Domínio 
em mídias sociais. Pacote 
Office. Disponibilidade total 
de horários. Experiência em 
organização e planejamen-
to de eventos.

AUXILIAR DE LIMPEZA – 
Ter experiência anterior na 
função. Residir em Indaia-
tuba. Ter disponibilidade 
de horários.

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO – Residir em Elias 
Fausto ou Cardeal. Para 
trabalhar em serviços ma-
nuais, movimentando mer-
cadorias.

AUXILIAR DE PRODU-
ÇÃO - Residir em Valinhos. 
Ensino médio completo. 
Experiência no setor de 
produção. Desejável ex-
periência em empresas do 
ramo químico.

AUXILIAR DE SERVIÇOS 

GERAIS – Experiência em 
limpeza de piscinas, corte 
de grama e manutenção 
predial em geral. Residir em 
Indaiatuba. Disponibilidade 
de horários.

COZINHEIRO (A) – Experi-
ência em todos os tipos de 
culinária na área executiva. 
Residir em Indaiatuba.

OPERADOR DE CENTRO 
DE USINAGEM – Experi-
ência em operar centros de 
usinagem CNC (Comandos 
Siemens e Fanuc). Conhe-
cimentos em instrumentos 
de medição. Ensino funda-
mental. Curso de Leitura e 
Interpretação de Desenho 
e Metrologia. Residir em 
Indaiatuba.

OPERADOR DE CORTE 
E VINCO – Experiência 
na função comprovada 
em carteira. Ensino médio 
completo. Desejável curso 
do SENAI de Operador de 
Corte e Vinco.

OPERADOR DE MÁ-
QUINAS – Ensino médio 
completo. Conhecimentos 
em Metrologia e Leitura e 
Interpretação de desenho 
mecânico. Experiência em 
operar máquinas conven-
cionais e CNC’s. 
PROGRAMADOR DE MÁ-
QUINA CNC – Experiência 
em programação de Máqui-
nas de Centro de Usinagem 
CNC nos comandos FANUC 
e Siemens. Residir em In-

daiatuba ou Salto.

SUPERVISOR OPERA-
CIONAL – Experiência em 
supervisionar funcionários 
de limpeza e portaria. Co-
nhecimentos básicos em 
informática. Possuir CNH 
B, irá dirigir os carros da 
empresa em Indaiatuba e 
região. Residir em Indaiatu-
ba, Salto, Itu e Monte Mor.

VENDEDOR EXTERNO 
INTERNACIONAL – Supe-
rior completo em Adminis-
tração, Comércio Exterior 
ou áreas correlatadas. Vi-
vência e disponibilidades 
para viagens nacionais 
e internacionais. Inglês 
e Espanhol avançados. 
Sólida experiência em 
atendimento ao cliente, 
na área comercial e em 
rotinas administrativas de 
exportação.

VENDEDOR PROJETIS-
TA - Ensino médio comple-
to. Experiência comercial 
no mercado de móveis 
planejados. Necessário 
conhecimento em AutoCad 
e Promob. Ter disponibili-
dade de horários.
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