
Sinfônica apresenta Ópera em Concerto

Campanha destaca importância da doação de sangue

O inverno costuma registrar quedas significativas nos estoques dos bancos de sangue, públicos e privados e por isso iniciou no 
último sábado (1º) a campanha Junho Vermelho.
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JUNHO VERMELHO

Surto de meningite é descartado 
pela Secretaria de Saúde

Embora junho seja um 
mês típico da estação seca nas 
principais bacias hidrográ-
ficas do Sistema Interliga-
do Nacional, a previsão hi-
drológica para o mês superou 
as expectativas.

A equipe do GAP re-
alizou o socorro de um 
recém-nascido que se en-
gasgou com leite materno. O 
operador do Coade orientou 
a mãe de como realizar a 
manobra de Heimlich.

O Quintal da Vó che-
gou para Indaiatuba em 
fevereiro de 2019, apre-
sentando um novo conceito 
de “comida de boteco”, 
além de ser um lugar super 
aconchegante.

A Secretaria de Segurança 
Pública do Estado de São Paulo 
divulgou que todas as modali-
dades de roubo seguem em de-
clínio. Os números divulgados 
foram registrados em abril e no 
primeiro quadrimestre do ano. “Ópera em Concerto” é o que a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba reserva ao público neste mês de junho. 

A apresentação, marcada para o dia 15, às 20 horas, acontece na Sala Acrísio de Camargo.

Bandeira tarifária 
para o mês de 
junho é verde

GAP salva bebê 
com parada 
respiratória

Quintal da Vó 
muito mais que 
um restaurante

Estado reduz 
modalidades 
de roubo
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Indaia tuba  l idera 
o ranking das cidades 
mais bem administra-
das do país com mais 
de 100 mil habitantes 
e PIB Per capita acima 
de R$ 28,9 mil. É o 
que mostra o Índice 
CFA de Governança 
Municipal.

Indaiatuba 
lidera ranking 
de estudo 
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Editorial
Doe Vida!

Artigo

Todos os dias, em todo o mundo, acontecem ci-
rurgias, acidentes e queimaduras graves que tornam 
a transfusão de sangue necessária. Para atender essas 
demandas e ainda possibilitar tratamento a portadores 
de hemofilia, leucemia e anemias, a doação espontâ-
nea e periódica é fundamental.

No Brasil, há uma grande carência de sangue nos 
hemocentros devido à falta de doação.  Atualmente, 
o percentual anual de doadores, no país, varia de 
1,76% a 1,78 da população, quando o necessário 
seria de 3% a 5%. Se cada pessoa saudável doasse 
sangue espontaneamente, pelo menos duas vezes ao 
ano, haveria sangue suficiente para atender toda a 
população.

Além de uma atitude de solidariedade e cidada-
nia, doar sangue é um ato simples e seguro que não 
provoca nenhum prejuízo à saúde do doador, além 
de ser um ato de amor!

Sarau discute enfrentamento à 
violência doméstica

Operação Inverno acolhe 
população em situação de rua

Com o objetivo de fomentar a discussão sobre 
violência de gênero doméstica, esclarecer os tipos 
de violência e as formas de identificá-los, o 
Movimento das Minas, grupo de jovens do 
Centro de Referência (Cras) Espaço Esperança 
realizou, no último sábado, dia 1 de junho, um 
sarau com o tema “Enfrentamento à violência 
contra a mulher.” A ação contou com o apoio das 
secretarias de Assistência Social, Pessoa com Defi-
ciência e Direitos Humanos, de Saúde e de Educação.

A Prefeitura de Campinas iniciou no 
dia 1º de maio mais uma edição da Op-
eração Inverno, realizada anualmente 

para socorrer a população em sit-
uação de rua, em especial durante 
a noite. Até o final de setembro, 
o horário noturno para abordagem 

dessa população foi ampliado em 
duas horas, com o encerramento pas-

sando de 22h para meia-noite.

07/06- Sexta-feira 09/06 - Domingo08/06 - Sábado 10/06 - Segunda

Mínima: 15°
Máxima: 26°

Mínima: 16°
Máxima: 27°

Mínima: 17°
Máxima: 28°

Mínima: 18°
Máxima: 27°

Alexandre Intrieri - A Intrieri Advocacia é especializada em Direito Previdenciário e Direito Trabalhista. Localizada na rua Pedro Gonçalves, 827, no 
centro de Indaiatuba - SP, conta com profissionais de Direito altamente qualificados.
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Você também tem dúvidas a respeito da aposentadoria? Te ajudamos a esclarecer um pouco acerca do 
tema respondendo uma das dúvidas mais frequentes: “Quais os tipos de aposentadoria que a previdência 
social oferece, e como funciona cada uma?”

-Aposentadoria por idade: são dois tipos: urbana e rural. Na aposentadoria por idade dos trabalhado-
res urbanos, os homens podem pedir o benefício ao completar 65 anos e as mulheres, 60 anos, desde que 
tenham feito 180 contribuições (15 anos). No caso da aposentadoria rural, homens podem pedir o benefício 
aos 60 anos e as mulheres, aos 55 anos.

-Por tempo de contribuição: benefício devido ao segurado após completar o período de contribuição. 
Não há exigência de idade mínima. Nessa aposentadoria incide o fator previdenciário, que diminui o valor 
do benefício a ser recebido para quem se aposenta mais jovem.

-Por invalidez: concedido aos trabalhadores que, por doença ou acidente, forem considerados pela perí-
cia médica da Previdência Social incapacitados para exercer suas atividades. Nesse tipo de aposentadoria 
não incide o fator previdenciário.

O beneficiário precisa comprovar ao menos 12 meses de contribuição, exceto quando a invalidez resultar 
de acidente de trabalho ou quando o segurado contrair alguma das doenças constantes da lista elaborada 
pelos Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social.

-Aposentadoria especial: a aposentadoria especial é um benefício concedido ao segurado que tenha tra-
balhado em condições prejudiciais à saúde ou à integridade física.

Para ter direito à aposentadoria especial, o trabalhador deverá comprovar, além do tempo de trabalho, 
efetiva exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais 
pelo período exigido para a concessão do benefício (15, 20 ou 25 anos).

Para se comprovar essa exposição, é necessário que o trabalhador apresente documentos como o Perfil 
Profissiográfico Previdenciário (PPP), fornecido pelo médico das empresas em que trabalhou. O trabalhador 
precisa ter feito no mínimo 180 contribuições (15 anos) à Previdência.

Danilo Parisotto – Amira – Web Systems – www.amirainfo.com.br – 19-3312-2067

Pergunta ? Linux e Mac pegam a virus ?
Existem uma infinidade de vírus e ameaças virtuais para computadores que possuem o sistema opera-

cional Windows por ser o sistema mais utilizado em todo mundo. Mas o risco tem crescido também para 
os Macs. A plataforma se torna cada vez mais alvo dos criminosos à medida em que dispara o número de 
usuários. Hoje existem muitos vírus e códigos maliciosos específicos para atacar os usuários dos compu-
tadores da Apple. Segundo levantamento da empresa de segurança do setor só no ano passado, dez novas 
famílias de malwares foram desenvolvidas exclusivamente para Macs.

Bom, e se alguém ainda acha que sistemas Linux são 100% seguros, se engana! A plataforma de 
código aberto também vem sendo explorada pelos criminosos, mas de uma forma um pouco diferente. 
Enquanto PCs e Macs são mais utilizados pela grande massa, computadores com Linux são mais usados 
por usuários avançados ou empresas. E outra tendência identificada e que cresceu bastante é o ataque a 
servidores baseado em Linux.

Resumindo, independente do sistema operacional que você utilize, é bom se prevenir e investir em 
segurança. Os criminosos são criativos e lançam novas formas de ataque constantemente. 

Entre em contato com uma empresa de confiança de sua preferência e atente-se para proteger o seu 
computador com um bom antvírus e uma boa infra-estrutura de seguraça, seja em sua casa ou sua empresa.
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Em coletiva, autoridades destacam importância de atualizar a carteira de vacinação

Surto de meningite é descartado pela Saúde

FABIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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Na manhã da úl-
tima quinta-fei-
ra (6), no Salão 

Nobre do Hospital Au-
gusto de Oliveira Camar-
go (Haoc), a Prefeitura 
Municipal de Indaiatuba 
e a diretoria da Fundação 
Leonor de Barros Ca-
margo, mantenedora do 
hospital, reuniram a im-
prensa para dar detalhes 
sobre os casos de menin-
gite registrados este ano 
e para ressaltar que não 
há surto de meningite na 
cidade.

Em nota oficial en-
viada na quarta (5), a 
Secretaria da Saúde dá 
mais detalhes. “De acor-
do com o Guia de Vigi-
lância Epidemiológica 
do Centro de Vigilância 
Epidemiológica do Es-
tado de São Paulo, um 
surto pode ser definido 
como a ocorrência de 
três ou mais casos con-
firmados ou prováveis, 
num período menor ou 
igual a três meses, que 
residam na mesma área 
geográfica e com uma 
taxa de ataque igual ou 
maior a dez casos em 
100 mil indivíduos”. 

Oficialmente, desde 
o início do ano foram 
registrados 20 casos po-
sitivos com cura de di-
versas idades, sendo 15 
virais, três Bacterianas 
não determinadas; uma 
Neisseria B e uma Bac-
teriana E.coli. Outros 
três casos evoluíram 
para óbito. O primeiro 
foi registrado em feve-
reiro, envolvendo um 
jovem de 17 anos, víti-
ma de meningite Bacte-
riana por Neisseria Y; e 
o segundo, um bebê de 
oito meses de família 
boliviana, que veio a 
óbito em março, com 
meningite Viral ente-
rovirus.

“No primeiro caso, 
a família não informou 
se ele recebeu todas 
as vacinas e também 
disse que ele transitou 
por diversas cidades”, 
comentou a secretária 
municipal de Saúde, 
Graziela Drigo Bosso-

lan Garcia, que estava 
acompanhada por Rita 
de Cássia Ferraz Vaz, 
diretora da Vigilância 
Epidemiológica, e Mar-
co Antonio Barroca, 
diretor administrativo 
do Haoc. “Realizamos o 
bloqueio (antibioticote-
rapia) naquelas pessoas 
que tiveram contato com 
ele”. 

O terceiro óbito en-
volve uma criança de 
um ano e três meses, 
registrado em maio. “O 
laudo chegou ontem 
(dia 5) e confirmou se 
tratar de meningite (um 
caso de Streptococcus 
pneumoniae)”, afirma 
Graziela. Há um quarto 
óbito de uma criança 
- também de um ano e 
três meses - em investi-
gação, com suspeita de 
meningite Viral, até o 
momento não confirma-
da pelo Instituto Adolfo 
Lutz. Nos dois últimos 
casos, as crianças fre-
quentavam a Creche 
Professora Esmeralda 
Martini Paula, no Jar-
dim Morada do Sol. 

Comparativo
A Secretaria da Saúde 
informa ainda que, como 
comparação, em 2017 
foram 51 casos de me-
ningite na cidade, com 
dois óbitos, e em 2018 
foram confirmados 43 
casos, com três óbitos. 
O Departamento de Vi-
gilância Epidemiológica 
afirma que o quantitativo 
de meningite em 2019 
está dentro da média his-
tórica e que entre o outo-
no e inverno sempre há 
mais casos de contágio. 

“É importante, quan-
do fazemos as campa-
nhas de vacinação, que 
os pais levem seus fi-
lhos. Todos os anos fa-
zemos esse reforço na 
ação preventiva. Neste 
momento, a Secretaria 
tem feito visitas fre-
quentes às creches mu-
nicipais, não apenas à 
Esmeralda, o que foi 
feito nos anos anteriores 
também”, comenta Gra-
ziela. “É de praxe inten-
sificarmos a orientação 
aos monitores, professo-
res e pais para não com-

partilharem utensílios e 
brinquedos, evitar locais 
de muita aglomeração, 
ventilar bem a casa. São 
algumas orientações que 
passamos todo ano”.

A secretária faz ou-
tro alerta. “Se a criança 
tiver febre, um estado 
gripal, que os pais se-
gurem essa criança em 
casa, não mandem para 
a creche, pois o período 
de transmissão dessas 

doenças é justamente 
no período de sintoma. 
Observe a criança, leve 
até uma Unidade Básica 
de Saúde (USB), evitem 
o Pronto-Socorro nesta 
época do ano, pois o mo-
vimento aumentou mui-
to os últimos dias após 
as notícias de surto”.

Graziela convocou 
os pais. “A Secretaria 
da Saúde faz um apelo 
à população: que os 

pais atualizem a car-
teira de vacinação de 
seus filhos. Precisamos 
do calendário vacinal 
completo dessas crian-
ças. Indaiatuba sempre 
atingiu os índices de 
vacinação, mas assim 
como em outras cidades, 
com muita dificuldade”. 
Segundo a titular da pas-
ta, não faltam vacinas na 
cidade. “Estamos com o 
quantitativo completo e 

Em coletiva de imprensa foi revelado detalhes sobre os casos de meningite registrados este ano 

seguimos o calendário 
vacinal do Sistema Úni-
co de Saúde”. 

“Eu,  uma técnica 
do Departamento, uma 
infectologista e uma 
pediatra da Secretaria 
da Saúde estivemos na 
Creche Esmeralda para 
conversar com os pais 
e monitoras, para tirar 
todas as dúvidas”, conta 
a diretora do Departa-
mento Epidemiológico.  

Como prevenir a meningite?
A meningite é uma síndrome que pode ser causada por diferentes agentes infecciosos. Para alguns destes, 
existem medidas de prevenção primária, tais como vacinas e quimioprofilaxia. As vacinas estão disponíveis 
para prevenção das principais causas de meningite bacteriana. As vacinas disponíveis no calendário de 
vacinação da criança do Programa Nacional de Imunização são:
•Vacina meningocócica conjugada sorogrupo C: protege contra a Doença Meningocócica causada pelo 
sorogrupo C;
•Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada): protege contra as doenças invasivas causadas pelo Strep-
tococcus pneumoniae, incluindo meningite.
•Pentavalente: protege contra as doenças invasivas causadas pelo Haemophilus influenzae sorotipo b, como 
meningite, e também contra a difteria, tétano, coqueluche e hepatite B.
•BCG: protege contra as formas graves da tuberculose.

Fonte: www.saude.gov.br
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Indaiatuba l idera 
o ranking das ci-
dades  mais  bem 

administradas do país 
com mais de 100 mil 
habitantes e PIB Per 
capi ta  ac ima de  R$ 
28,9 mil. É o que mos-
tra o Índice CFA de 
Governança Municipal 
– IGM-CFA.

O es tudo  é  d iv i -
dido em oito grupos, 
e Indaiatuba está no 
grupo 8 que reúne 155 
municípios brasileiros. 
Na mesma lista estão 
cidades como Jundiaí 
(7º), Sorocaba (10º), 
Campinas (38º), Pira-
cicaba (3º), São Paulo 
(57º ) ,  Por to  Alegre 
(77º) e Rio de Janeiro 
(82º).

Na pesquisa, o mu-
nicípio recebeu 9,28 
(Finanças), 8,30 (Ges-
tão) e 8,52 (Desempe-
nho).

Para o prefeito Nil-
s o n  G a s p a r  ( M D B ) 
este índice nacional 
comprova o que pes-

Indaiatuba é destaque em estudo
Cidade lidera o ranking das cidades mais bem administradas do país, segundo Índice CFA

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

quisas regionais têm 
já revelado recente-
mente.  “Estamos no 
caminho certo. Temos 
administrado a cidade 
com responsabil ida-
de, prezando por uma 
gestão séria com pla-
nejamento estratégico 
para que nossa cida-
de cresça sustentável, 
com respeito ao meio 
ambiente  e  garant ia 
de qualidade de vida 
à população.  Resul-
tados como esse nos 
motivam a intensificar 
o trabalho e o empe-
nho para termos uma 
Indaiatuba cada vez 
melhor para esta e para 
futuras gerações.”

Na finança são abor-
dados a receita própria; 
investimentos; liqui-
dez; gasto com pessoal; 
custo da dívida; gastos 
per capita em saúde; 
gastos per capita em 
educação; gastos per 
capita do legislativo; e 
indicador da Situação 
Previdenciária.

Já na gestão o estudo 
analisa o planejamento 

ARQUIVO PMI

Na pesquisa, o município recebeu 9,28 (Finanças), 8,30 (Gestão) e 8,52 (Desempenho)

CÂMARA
Estudante recebe Moção de Congratulações 

ELIANDRO FIGUEIRA/PMI

A estudante Bruna 
Arisa Shoji Nakamu-
ra, 15 anos, recebeu 
da Câmara de Verea-
dores de Indaiatuba, 
a pedido do verea-
dor Massao Kane-
s a k i ,  u m a  M o ç ã o 
de Congratulações 
pelos excelentes re-
sultados obtidos nas 
olimpíadas de mate-

mática, física, astro-
nomia e informática 
realizados no Brasil 
e o Exterior.  

B r u n a  é  f i l h a 
de Sandro Makoto 
Nakamura e de Euni-
ce Satie Shoji, e cur-
sou o Ensino Infantil 
e Ensino Fundamen-
tal I em escolas de 
Indaiatuba-SP (Re-

da despesa; captação 
de recursos; servidores 
per capita; comissio-
nados per capita; lei 
geral MPE; custo x be-
nefícios em educação; 
custos x benefícios em 
saúde; qualidade das 
informações; CAUC; 
transparência.

No desempenho é 
visto a mortalidade in-
fantil; cobertura de aten-
ção básica; cobertura 
vacinal; abandono es-
colar; IDEB 5º ano; taxa 
de distorção idade-série; 
crimes violentos; acesso 
à água; acesso à esgoto; 
e vulnerabilidade social.

Índice CFA
O Índice CFA de Go-
vernança Municipal – 
IGM-CFA foi lançado 
em novembro de 2016 
e consiste em uma mé-
tr ica  da governança 
pública nos municípios 
brasileiros a partir de 
três dimensões: Finan-

ças, Gestão e Desem-
penho.

Foi elaborado a par-
tir de dados secundá-
rios, e considera áreas 
como saúde, educação, 
gestão fiscal, habita-
ção, recursos humanos, 
transparência, violên-
cia dentre outras.

novação e IPEC/Le 
Perini). Estuda atu-
almente no 1º Ano 
d o  E n s i n o  M é d i o 
do Colégio ETAPA 
em Valinhos-SP, no 
qual concluiu em de-
zembro/2018 o Ensi-
no Fundamental II.

Cursou Língua Ja-
ponesa dos 07 aos 
13 anos de idade e 

possui Certificados 
de Proficiência em 
Níveis 5 e 4 (equi-
valente  ao Ensino 
Fundamenta l  I  no 
Japão). Estuda atual-
mente o último nível 
de Inglês e também 
de Matemát ica  no 
curso Método KU-
MON em Indaiatu-
ba-SP.
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TINA MARTINS

Rainha das Amigas Solidárias
As Amigas Solidárias, grupos de mulheres empresárias, tornaram o dia de mais uma 

mulher especial. No último dia 25 de maio, o grupo transformou o dia de Neusa 
Maria Caetano, em um verdadeiro conto de fadas devolvendo a sua autoestima e 

proporcionando um dia mais que especial. Neusa é uma das assistidas da Volacc (Volun-
tárias de Apoio no Combate ao Câncer) e ganhou o dia especial, após um sorteio realizado 
entre todas as pacientes que contam com o apoio da entidade. A segunda edição teve como 
objetivo transformar o dia de uma mãe, em comemoração ao Dia das Mães. 

A Rainha Neusa iniciou o seu dia com um especial café da manhã oferecido pela Padaria 
e Confeitaria D’ Conti. Após, Neusa foi recepcionada pela equipe do Salão Casa S, onde 
recebeu cuidados com os cabelos, manicure, pedicure e maquiagem. No Ateliê Celinna 
Rocha Estilista, a Rainha Neusa ganhou dois lindos vestidos de festa para brilhar nos seus 
dias especiais. O almoço ficou por conta do Hotel La Palma onde foi servido um menu 
especial e o hotel ainda presentou nossa Rainha com uma diária. Finalizando o dia, a rainha 
Neusa seguiu para um jantar especial no restaurante Caipirão.

O dia da Rainha Neusa só foi possível graças à ajuda e solidariedade de muitas pessoas. 
As Amigas Solidárias agradecem em especial todas as empresárias envolvidas no projeto, 
Marilza Souza, diretora da Guarda Civil de Indaiatuba, o guarda Fábio da Guarda Civil 
de Indaiatuba, a primeira dama Tânia Castanho, Admilson Redecopa, Alan di Santi, Tina 
Martins e Denise Katahira do Jornal Mais Expressão. 

A ideia de unir empresárias para realizar o bem ao próximo surgiu da empresária Ruth 
Moraes, que trouxe o projeto de Londrina para Indaiatuba. “Eu já fazia esse trabalho em 
Londrina e tive vontade de dar continuidade aqui em Indaiatuba. Por isso busquei mulheres 
empresárias que tinham interesse em participar do projeto social e graças a Deus tive um 
retorno positivo”, conta. 

(19) 98134-0066

(19) 3936-8560

(19) 3825-5196 (19)3935-3046 (19) 3875-3268

(19) 3834-6748

(11)  93033-3996

(19) 3801-6008 (19) 3834-4061

(19) 3016-6641www.ferroeacobrasil.com.br

(19) 3394-0206 (19) 3801-5176

Neusa foi a rainha das Amigas Solidárias e teve seu dia especial acompanhada de sua filha Tamires

(19) 3875-4867

(19) 3936-0055

(19) 4042-1797(19) 99524-0623 (19) 3936-0055

(19) 2516-4440

A empresária, Uilza Amaral, que ajudou Ruth a colocar o projeto em prática conta que 
sua participação na construção do grupo Amigas Solidárias está sendo muito gratificante. 
“Fiquei muito feliz em fazer o bem ao próximo e proporcionar um dia diferente e especial. 
Nós das Amigas Solidárias, nos dedicamos muito ao projeto e tratamos com todo cuidado, 
respeito e carinho as nossas escolhidas”, disse. Acompanhe abaixo como foi o dia da nossa 
Rainha Neusa.
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Obra de requalificação é iniciada em Itaici 
O objetivo da Administração Municipal é melhorar a fluidez do trânsito no local 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

A tão esperada obra 
de requalificação 
da Alameda Coro-

nel Antônio Estanislau do 
Amaral, em Itaici, já come-
çou. A via de 2,1 quilôme-
tros ganhará quatro faixas 
de rolamento em toda a 
sua extensão. O objetivo da 
Administração Municipal 
é melhorar a fluidez do 
trânsito no local e também 
oferecer mais segurança e 
acessibilidade aos usuários 
da via. O investimento é de 
R$ 8 milhões e o prazo con-
tratual para a conclusão dos 
serviços será de 18 meses.

O prefeito Nilson Gas-
par (MDB) lembra que a 
revitalização da Estanislau 
do Amaral está no seu 
Plano de Governo e aten-
de a um pedido antigo de 
moradores da região. “Essa 
é uma obra necessária que 
já estávamos projetando há 
um bom tempo, buscando 
formas de trazer melhorias 

Objetivo é melhorar a fluidez do trânsito no local

sem causar muito impacto 
aos proprietários de imó-
veis do trecho. Como a 
região cresceu muito nos 
últimos anos, a alameda, 
que é o principal acesso 
a Itaici, já não comporta 
mais o fluxo de veículos 
que recebe diariamente, 
o que acaba travando o 
trânsito em alguns trechos, 
principalmente em horá-
rios de pico”, justificou. 
“Vamos resolver esse pro-
blema e também melhorar 
a acessibilidade da via”, 
complementou.

Pelo projeto da Secreta-
ria de Obras e Vias Públi-
cas, as intervenções já co-
meçam na altura da rodovia 
SP-075 e se estendem até 
o trecho inicial da rodovia 
José Boldrini, na altura da 
portaria do condomínio 
Colinas do Mosteiro de 
Itaici, que foi duplicado em 
2013. Um canteiro central 
dividirá as duas faixas no 
sentido centro-bairro e duas 
no sentido bairro-centro.

No total, a obra envol-

verá 27 mil m² de asfalto 
novo e de recapeamento; 
4 mil metros lineares de 
calçadas e mais um quilô-
metro de novas galerias de 
águas pluviais. Esse refor-
ço do sistema de drenagem 
foi projetado para resolver 
um problema de acúmulo 
de água em alguns pontos 
da pista.

A duplicação também 
envolverá a construção de 
uma nova ponte de concre-
to sobre o rio Jundiaí, ao 
lado da ponte já existente, 
que abrigará duas faixas 
de rolamento no sentido 
centro-bairro, com um leito 
carroçável de 55 metros de 
extensão e oito metros de 
largura. A ponte metálica 
que existe no local vai ser 
retirada e realocada em 
outro ponto da cidade.

Entre as novidades está 
um novo sistema sema-
fórico, que será instalado 
nas proximidades da rua 
Suíça. O semáforo que já 
funciona na confluência 
com a avenida Ezequiel 

Mantoanelli, será remode-
lado com novas faixas de 
conversão.

Para garantir mais se-
gurança aos pedestres, 
serão instaladas traves-
sias elevadas em quatro 
pontos da alameda, e as 
calçadas foram projetadas 
seguindo todas as normas 
de acessibilidade.

A Estanislau do Ama-
ral também receberá 68 
pontos de iluminação de 
LED e o projeto de re-
qualificação ainda inclui 
a revitalização da parte 
elétrica em toda a exten-
são da via. Isso inclui a 
realocação dos postes da 
rede primária de energia, 
eliminando a poluição 

visual acarretada pelo 
excesso de fiação.

Os trabalhos come-
çaram pela confecção da 
ponte, o que inicialmente 
é feito nas instalações da 
empresa contratada para o 
serviço, e pela preparação 
do solo nos pontos que 
receberão o novo sistema 
de drenagem.



Campanha estimula doação de sangue
Campanha Junho Vermelho pretende ampliar a ação no país, sensibilizando novos doadores
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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A recomendação da OMS é de que cada país tenha, entre 3% e 5% de sua população doadora de sangue frequente

O mês de junho 
é tipicamente o 
período que as 

temperaturas começam 
a cair, propiciando au-
mento da incidência de 
infecções respiratórias, 
além da temporada de 
provas em universida-
des, escolas e do início 
das férias escolares. Por 
isso é o período em que 
se costuma registrar que-
das significativas nos 
estoques dos bancos de 
sangue, públicos e pri-
vados. Para destacar a 
importância da doação 
de sangue nesse mo-
mento do ano, começou 
no último sábado (1º) a 
campanha Junho Ver-
melho.

De acordo o diretor 
de Divisão de Hemo-
terapia do Hemocentro 
de Campinas, Dr. Fa-
brício Bíscaro Pereira, 
a necessidade de sangue 
para transfusão perma-
nece mesmo no inverno 
quando há historicamen-
te queda de cerca de 
20% nas doações. “Isso 
pode afetar os estoques 
e comprometer o aten-
dimento nos hospitais, 
principalmente nas cirur-
gias e atendimentos de 
urgência”, explica. “No 
Brasil apenas cerca de 
2% da população é do-
adora de sangue quando 
a OMS preconiza que 
pelo menos cerca de 
3-4% seriam necessários 
para que os estoques se 
mantenham em níveis 
adequados”, enfatiza.

O Hemocentro da 

Unicamp é responsá-
vel por abastecer toda 
a região de Campinas, 
inclusive os hospitais de 
Indaiatuba. “A população 
de Indaiatuba sempre es-
teve atenta à importância 
da doação de sangue e 
com apoio dos parceiros 
do município realizamos 
a campanha na FIEC”, 
conta. “Esperamos poder 
continuar contanto com a 
solidariedade da popula-
ção Indaiatubense, prin-
cipalmente neste período 
de inverno”, completa.

Atualmente o Hemo-
centro está em alerta, 
porém os estoques ainda 
são suficientes. Ainda 
segundo o diretor a si-
tuação melhorou após o 
lançamento da campanha 
do Junho Vermelho que 
ocorreu no dia 1 de junho. 
“Tivemos um número 
bom de doadores, mas 
ao longo dessa semana as 
doações estão um pouca 
abaixo da meta. Espera-

mos que os doadores se 
sensibilizem e compa-
reçam para doação não 
só ao longo deste Junho 
Vermelho, mas que se 
conscientizem sobre a 
importância de se torna-
rem doadores regulares 
de sangue”, enfatiza.

Indaiatuba
Em Indaiatuba a Fiec 
(Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura) 
realiza em todos os últi-
mos sábados do mês as 
campanhas mensais de 
Doação de Sangue, em 
parceria com o Hemocen-
tro da Unicamp. 

De acordo com infor-
mações da assessoria de 
comunicação da Fiec, de 
janeiro a maio deste ano 
foram coletadas 645 bol-
sas de sangue e em média 
são registrados 160 can-
didatos por campanha.

O Dr. Fabrício Bís-
caro explica que cada 
doador pode salvar até 

4 vidas. “A partir do 
sangue doado podemos 
produzir o Concentrado 
de Hemácias, Concentra-
do de Plaquetas, Plasma e 
Crioprecipitado”, conta. 
“Homens podem doar a 
cada 2 meses(máximo 

4 vezes em 12 meses) e 
mulheres a cada 3 meses 
(máximo 3 vezes em 12 
meses, pessoas acima 
de 60 anos até 69 anos 
a cada 6 meses e no má-
ximo 2 vezes ao ano”, 
finaliza.

Junho Vermelho
De acordo com uma 
pesquisa feita em 2017 
pelo Eu Dou Sangue 
em parceria com o Ins-
tituto Datafolha, cerca 
de 92% dos brasileiros 
disseram não ter doado 
sangue entre junho de 
2016 e junho de 2017.  
De acordo com o levan-
tamento, além do reces-
so e do clima mais frio, 
feriados e dias chuvo-
sos também impactam 
negativamente os he-
mocentros, que costu-
mam registrar queda de 
30% em seus estoques 
no período.

A recomendação da 
Organização Mundial 
de Saúde (OMS) é de 
que cada país tenha, 
entre 3% e 5% de sua 
população doadora de 
sangue frequente. No 
Brasil, o índice fica em 
1,8%, enquanto em al-
guns países da Europa, 
cerca de 7%.



Criado pela ANEEL, 
o sistema de bandeiras 
tarifárias sinaliza o cus-
to real da energia gera-
da, possibilitando aos 
consumidores o bom 
uso da energia elétrica. 
O funcionamento das 
bandeiras tarifárias é 
simples: as cores verde, 
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Consumidores não pagarão custo extra na conta de energia

Bandeira tarifária para o 
mês de junho é verde

O sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada

Donos de veículos 
com placa terminada 
em 3 devem realizar 
o licenciamento anual 
obrigatório até o final 
do mês de junho, alerta 
o Departamento Esta-
dual de Trânsito de São 
Paulo (Detran.SP). O 
valor da taxa é de R$ 
90,20 para todo tipo 
de veículo e por mais 
R$ 11 o motorista pode 
receber o documento 
em casa.

Atualmente, o Es-
tado de São Paulo tem 
mais de 30 milhões de 

Em b o r a  j u n h o 
seja um mês tí-
pico da estação 

seca nas principais ba-
cias hidrográficas do 
Sistema Interligado Na-
cional (SIN), a previsão 
hidrológica para o mês 
superou as expectati-
vas, indicando tendên-
cia de vazões acima da 
média histórica para o 
período, o que possi-
bilita manutenção dos 
níveis dos principais 
reservatórios próximos 
à referência atual.

Com o cenário favo-
rável, a Aneel (Agência 
Nacional de Energia 
Elétrica) informou que 
a bandeira tarifária em 
junho é verde, ou seja, 
sem custo extra para os 
consumidores.

DETRAN
Veículos com placas 
final 3 devem ser 
licenciados em junho

veículos registrados. 
Para circular, todo ve-
ículo precisa estar com 
o licenciamento em dia, 
independentemente do 
ano de fabricação.

Licenciamento em 
atraso é considerada 
infração gravíssima e 
gera a remoção do ve-
ículo ao pátio. Além 
disso, o proprietário 
recebe multa  de R$ 
293,47 e sete pontos 
na habil i tação,  con-
forme prevê o Código 
de Trânsito Brasileiro 
(CTB).

informação, para usar a 
energia elétrica de for-
ma mais eficiente, sem 
desperdícios. Mesmo 
com bandeira verde é 
importante que o consu-
midor pratique ações re-
lacionadas ao uso cons-
ciente e ao combate ao 
desperdício de energia.

O valor da taxa de licenciamento é de R$ 90,20 para todo tipo de veículo

JME

amarela ou vermelha 
(nos patamares 1 e 2) 
indicam se a energia 
custará mais ou menos 
em função das condi-
ções de geração.

Com as bandeiras, a 
conta de luz ficou mais 
transparente e o con-
sumidor tem a melhor 

DIVULGAÇÃO
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UniMAX segue com Vest ibular 
Continuado para o 2º semestre de 2019
A UniMAX é o único Centro Universitário de Indaiatuba reconhecido pelo MEC

IMPRENSA UNIMAX

POR TATIANE DIAS

A9

Todos os cursos possuem no mínimo 50% de aulas práticas desde o início, corpo docente altamente qualificado e infraestrutura moderna

De  s e g u n d a  a 
sexta-feira, às 
10h e às 19h30 

e aos sábados, às 9h30, 
a UniMAX – Centro 
U n i v e r s i t á r i o  M a x 
Planck de Indaiatuba 
real iza  o  Vest ibular 
Continuado para os in-
teressados em cursar já 
no 2º semestre de 2019.  
As provas são realiza-
das no campus I, que 
fica na Avenida 9 de 
dezembro, 460 – Jardim 
Pedroso. Para se inscre-
ver é só acessar o site 
www.faculdademax.
edu.br ou por este link.  

Durante o Vestibular 
de Inverno, a UniMAX 
oferece 20% de des-
conto na pontualidade 
(pagando até o 5º dia 
útil do mês) e mais 30% 
de desconto na matrí-
cula para ingressantes, 
transferências e retor-
nos. Já para aqueles que 
querem realizar uma 
segunda graduação, a 
UniMAX concede 20% 
de desconto na pontua-
lidade (pagando até o 5º 
dia útil do mês) e mais 
30% de desconto duran-
te todo o curso. Os des-
contos não contemplam 
os cursos de Medicina, 
Enfermagem, Educação 
Física e Gastronomia. 

A UniMAX, único 
Centro Universitário de 
Indaiatuba reconhecido 
pelo MEC (Ministério 
da Educação) oferece 
mais de 20 opções de 
graduação nas  áreas 

de Exatas, Humanas e 
Saúde. Todos os cursos 
possuem no mínimo 
50% de aulas práticas 
desde o início, corpo 
docente altamente qua-
lificado e infraestrutu-
ra moderna, com salas 
de aulas e laboratórios 
equipados de acordo 
com as necessidades do 
mercado de trabalho. A 
instituição também é 
reconhecida com nota 
máxima (5) pelo MEC 
em corpo docente, in-
fraestrutura e Projeto 
Pedagógico do Curso 
(PPC).

No Centro Univer-
sitário Max Planck, o 
aluno aprende com o 
novo modelo de ensi-
no: EDUCAR, que tem 
por f inal idade aten-
der as necessidades de 
ensino da atualidade, 
possui parceria com 
o Google For Educa-
tion, com objetivo de 
desenvolver uma edu-
cação baseada em um 
currículo integrado por 
competências e apren-
dizado por projetos que 
estão relacionados às 
reais necessidades do 
mercado.

Amanhã, dia 08 
de junho, a partir das 
18h, a UniMAX rea-
liza sua tradicional 
Festa Junina Bene-
ficente. A entrada é 
1 quilo de alimento 
não perecível ou de 
ração para cães ou 
gatos, que serão doa-
dos para instituições 
de assistência social 
e ONGs (Organiza-
ções Não Governa-

UniMAX promove Festa Junina Beneficente amanhã
mentais) de prote-
ção animal. O evento 
acontece no campus 
I, que fica na Ave-
nida 9 de dezembro, 
460 – Jardim Pedroso 
em Indaiatuba. 

Como nas edições 
anter iores ,  haverá 
barracas que ficam 
por conta dos alunos 
do curso de Gastro-
nomia e de institui-
ções sociais e que 

servirão pratos como 
churros, crepe suíço, 
hot dog, milho verde, 
pipoca, entre outras 
comidas típicas. 

No último ano, o 
evento reuniu mais 
de 4 mil pessoas no 
campus I e arrecadou 
3.5 toneladas de ali-
mentos e 105 kg de 
ração (cães e gatos). 
Os produtos foram 
doados  a  d iversas 

organizações sociais 
de Indaiatuba, Salto, 
Itu e Elias Fausto.

Para 2019, a apre-
s e n t a ç ã o  m u s i c a l 
será com Jill Reis, 
além da tradicional 
quadrilha e ativida-
des desenvolvidas, 
com a orientação do 
Departamento Tom 
Sociocul tural ,  por 
todos os cursos da 
UniMAX. 

Conheça os cursos:
HUMANAS

Administração
Ciências Contábeis
Direito
Educação Física 
Licenciatura
Gastronomia
Logística
Marketing
Pedagogia
Psicologia
Recursos Humanos

SAÚDE

Biomedicina
Educação Física 
Bacharelado
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Medicina Veterinária
Nutrição

EXATAS

Engenharia Civil
Engenharia de 
Controle e Automa-
ção (Mecatrônica)
Engenharia de 
Produção
Arquitetura e 
Urbanismo 
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Erick Vinicius Alves e Batista e Ana Pereira Batista - Gilmar Gesso

Entrega do Troféu Frutos de Indaiá 
terá show de Fernando & Sorocaba
Noite de premiação acontece no dia 9 de novembro, no Clube 9 de Julho

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

A maior festa de 
premiação de 
Indaiatuba e re-

gião acontece no dia 9 
de novembro, no salão 
social do Clube 9 de 
Julho e contará com o 
show da dupla sertaneja 
Fernando & Sorocaba, 
que promete animar a 
noite de premiação com 
seus maiores sucessos.

O presidente do gru-
po, Admilson Redecopa, 
conta que a escolha da 
dupla foi um pedido de 
diversos premiados. “A 
escolha dos cantores não 
é menos importante, por 
isso sempre superamos 
o show do ano anterior, 
pois sem dúvidas é o 
que fecha a nossa noite 
com chave de ouro”, 
conta. “Tenho certeza 
que a dupla Fernando & 
Sorocaba irá surpreender 
a todos com o seu show”, 
completa.

Para Ana Pereira 
Bastista, da Gilmar Ges-
so, a escolha do show 

foi excelente. “Estamos 
na expectativa de que se 
no ano passado foi bom, 
neste ano será melhor 
ainda”, disse.

Premiação
Com 14 anos de his-

tória, o Troféu Frutos de 
Indaiá já está sendo pre-
parado e organizado pelo 
Grupo Mais Expressão. 
Assim como ocorre em 
todos os anos, os orga-
nizadores contratam os 
melhores fornecedores 
da cidade para propor-
cionar aos premiados e 
convidados comodida-
de, além de oferecer um 
buffet a francesa com 
cardápio diversificado 
desde a entrada até a 
sobremesa. 

A Imobiliária Chido 
recebe pelo segundo ano 
consecutivo o Troféu 
Frutos de Indaiá. “Nós 
da Chido Vende esta-
mos muito felizes em 
participar pelo segun-
do ano consecutivo do 
Evento Frutos do Indaiá. 
Cada dia mais estamos 

trabalhando, inovando e 
nos atualizando visando 
sempre o melhor para 
atender nossos clientes”, 
disse Ana Rinco.

Caio Rinco e Ana Bernaque Rinco - Chido Vende Imobiliária

JME



Na ação a equipe realiza patrulhamento e seguranças em áreas de risco

Operação contou com apoio da Guarda Civil e Polícia Militar 

“Folha De Pagamento” 
é realizada na cidade

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

SUSTO
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REPRODUÇÃO

De s d e  s e g u n -
da feira (03) a 
Guarda Civil 

juntamente com a Po-
lícia Militar realizou 
a operação “ Folha de 
Pagamento” em Indaia-
tuba, que segue até dia 
11 de junho. O objetivo 
da Operação é comba-

ter o furto e o roubo 
nas áreas comerciais 
e bancárias da cidade.

Um plano de ação 
conjunta foi elaborado 
pela Guarda Civil  e 
pelo Comando da 4ªCia 
do 47º Bpmi de modo 
que com a união das 
insti tuições torna-se 
mais  fáci l  combater 
o crime.  Na ação a 
equipe realiza patrulha-

mento e seguranças em 
áreas de risco.

Em nota a Secretá-
ria de Segurança disse 
que “A Guarda Civil 
de Indaiatuba, em con-
junto com a Polícia 
Militar, iniciaram nesta 
segunda-feira, dia 3, 
a Operação Folha de 
Pagamento, que segue 
até dia 11.

O objetivo da opera-

ção é combater o furto 
e o roubo nas áreas 
comerciais e bancárias.

Para isso, um plano 
de ação foi elabora-
do pela Guarda Civil 
em conjunto  com o 
comando da Pol íc ia 
Militar, de modo que 
com a união das insti-
tuições uma área maior 
de patrulhamento seja 
coberta”.

GAP salva bebê com 
parada respiratória

Na madrugada de 
terça-feira (28), a equi-
pe do GAP 094 reali-
zou o socorro de um 
recém-nascido que se 
engasgou com leite ma-
terno. Por volta das 2h 
o Coade (Centro de 
Operações, Atendimen-
to e Despacho) recebeu 
a ligação de uma mãe, 
relatando que seu filho 
estava afogado com 
leite e não conseguia 
respirar.

O operador do Co-
ade orientou a mãe de 
como realizar a mano-
bra de Heimlich, que é 
o procedimento usado 
para liberar as vias res-
piratórias. A viatura 
mais próxima do ende-
reço foi enviada para 
auxiliar a mãe.

Na residência,  os 
guardas verificaram os 
sinais vitais da criança 
e  observaram que o 
bebê estava roxo e sem 
respirar. Os primeiros 
socorros foram presta-
dos no local e o recém-
-nascido foi levado para 
o Hospital Augusto de 
Oliveira Camargo. Du-
rante o trajeto os guar-
das reestabeleceram a 
respiração do recém-
-nascido.

No  hosp i t a l  uma 
equipe médica já aguar-
dava a viatura e a crian-
ça foi atendida.  Após o 
período de observação 
o recém-nascido foi 
liberado. A equipe do 
GAP voltou após alguns 
dias para visitar o bebê 
e mãe.

FURTO

Ladrão é preso após 
roubo em residência 
no Jardim do Valle

Por volta das 14h 
da última quinta-feira 
(30), o Coade (Centro 
de Operações, Aten-
dimento e Despacho) 
recebeu uma ligação 
v ia  153 informando 
que um sorveteiro, no 
Bairro Jardim do Valle, 
foi roubado. 

A equipe da Romi 
foi até o local, onde a 
vít ima informou aos 
guardas que o indiví-
duo trajava boné bran-
co, camiseta amarela 
e bermuda.  Também 
falou que a pessoa saiu 
correndo em direção ao 
Conjunto Habitacional 
Brigadeiro Faria Lima.

Imediatamente os 

guardas se deslocaram 
para o local informado. 
Próximo à Praça Con-
viver a equipe da Romi 
identif icou um indi-
víduo com as mesmas 
características infor-
madas pelo solicitante. 

O suspeito saiu cor-
rendo quando avistou 
os guardas, mas a equi-
pe o deteve. A vítima 
reconheceu o indivíduo 
como o autor do roubo. 
Diante dos fatos todos 
foram conduzidos até 
a delegacia de polícia, 
onde o Delegado de 
Polícia determinou a 
prisão em flagrante do 
acusado pelo crime de 
roubo.

GUARDA CIVIL DE  INDAIATUBA

Bebê havia se afogado com leite e não conseguia respirar



A13

Números registrados em abril e no primeiro quadrimestre do ano indicam aumento de segurança

Estado reduz modalidades de roubo

FABIO ALEXANDRE
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Se-
gurança Pública 
do Estado de São 

Paulo divulgou que todas 
as modalidades de rou-
bo seguem em declínio. 
Os números divulgados 
foram registrados em 
abril e no primeiro qua-
drimestre do ano. Em 
Indaiatuba, os números 
também caíram, assim 
como os casos de homi-
cídios dolosos. 

Ao longo dos quatro 
primeiros meses do ano, 
foram registrados 83.145 
roubos em geral. Uma re-
dução de 8,2% em com-
paração a 2018 e menor 
número registrado para o 
período desde 2013. Os 
roubos a banco caíram de 
16 para seis, redução de 
62,5% e menor número 
de ocorrências para o 
período na série histórica.

Roubos de carga tam-
bém diminuíram entre 
janeiro e abril. Foram 
2.414 em 2019 ante 3.051 

em 2018. Redução de 
20,9% e menor número 
de ocorrências para o qua-
drimestre desde 2011. Os 
indicadores de roubo de 
veículos também melho-
raram. Foram 15.624 nos 
quatro primeiros meses 
deste ano, contra 18.752 
registrados no mesmo 
período do ano passado. 
Uma redução de 16,7% e 
menor número registrado 
em série histórica.

Abril
Considerando apenas 
os dados registrados ao 
longo do mês de abril, 
todas as modalidades 
de roubo também foram 
reduzidas no Estado de 
São Paulo. Com relação 
aos roubos em geral, fo-
ram registrados 20.778 
em abril, contra 22.772 
no mesmo mês em 2018. 
Uma melhora de 8% e 
menor número para o 
período desde 2012.

Apenas um roubo a 
banco ocorreu em abril 
de 2019, sendo que três 
foram registrados em 

abril de 2018. Uma evo-
lução 66,7%, o menor 
da série histórica. Foram 
registrados 610 roubos a 
carga em abril de 2019 
contra 768 no mesmo 
período do ano passado. 
Melhora de 20,6% e me-
nor número de ocorrên-
cias para esta modalidade 
no período desde 2011.

Por fim, foram regis-
trados 4.069 roubos de 
veículo no quarto mês de 
2019, ante 4.941 no equi-
valente de 2018. Redução 
de 17,6% nas ocorrências 
e menor número já regis-
trado para o período em 
série histórica.

Cidade também registra queda
Segundo dados da Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo, o número de 
roubos de veículos no primeiro quadrimestre de 
2019 em Indaiatuba caiu 41,18% em relação ao 
mesmo período de 2018. Homicídios dolosos 
foram quatro casos em 2018 e dois em 2019, 
apresentando uma queda de 50%.

“A segurança de Indaiatuba está baseada em 
quatro pilares: inteligência, integração, tecnolo-
gia e treinamento. A soma desses fatores faz com 

que tenhamos resultados positivos ano a ano. Se 
compararmos furtos e roubos de veículos de 2008 
(1.097 casos) com 2018 (126 casos), houve uma 
redução de 88,51%. Se contar que a frota nesse 
mesmo período aumentou 83%, o desempenho se 
torna ainda mais importante”, afirma o secretário 
interino Sandro Bezerra Lima. “Os resultados 
confirmam a eficiência do trabalho das forças 
policiais e proporcionam uma sensação de segu-
rança para nossos munícipes”.

Indaiatuba caiu 41,18% em relação ao mesmo período de 2018
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Final da primeira divisão 
da Aifa ocorre amanhã
A disputa será entre as equipes União Tribuna e XII de Junho
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União Tribuna disputa o título da primeira divisão do Campeonato Liga Regional Aifa

DIVULGAÇÃO

TABELÃO
21º Campeonato Liga Regional Aifa 2019
Finais amanhã, dia 08, no Ginásio Municipal de Esportes 
Horário  Times   Divisão 
13h50 Oros Futsal x Meninos.D.V/Talilias 3º
15h30 Parque Indaiá x Projeto Restitui 2º
16h50 Sol/U. Tribuna x  XII Junho   1º 
Campeonato Amador Série A 2019
Rodada domingo, dia 09 
Horário Campo  Times
09h00 Osan  LBC x Santa Cruz
11h00 Ponte Preta Operario FC x União Agricola Cardeal 
11h00 XV de Novembro  XV de Novembro x Ponte Preta 
11h00  Belo Horizonte Mastiga Samba x Atlético Oliveira 
11h00  Califórnia EC Camisa 10 x Independe FC
19º Copa Futsal Atletas de Cristo 2019 
 Rodada domingo dia 09, na Sol –Sol
Horário Times   Grupos 
12h50 ASS. Deus Belém M. Sol x Nazareno Central B
13h50 ASS. Deus Filadélfia x Batista Água Viva B
14h40 Hangar 7 x Batista do Povo   B
15h30 ASS. Deus Madureira x ASS. de Deus Leão JudaB
Rodada domingo, dia 09, no Ginásio do XII de Junho
Horário  Times  Grupos
12h50 ASS. Deus C. Bonito x Batista Morada do Sol A
13h50 1ª Quadrangular x  Minist. Resplandese  A
14h40 Ministério Plenitude B x Renascer em Cristo A
15h30 Ministério Plenitude A x Comunidade Rhema A

SOCIETY
Copas IC chegam 
na reta final

A final entre as 
equipes União 
Tribuna e XII de 

Junho pelo 21º Campeo-
nato Liga Regional Aifa 
de Futsal da Primeira 
Divisão, ocorre amanhã 
no Ginásio Municipal de 
Esportes, às 16h50. As 
duas equipes fizeram o 
favoritismo prevalecer 
e prometem um grande 
jogo.

Na classificação geral 
apenas um ponto de di-
ferença separou as duas 
equipes. O União ficou 
na liderança com 17 pon-
tos e XII em segundo 
com 16. Na semifinal o 
União teve um jogo mui-
to equilibrado e empatou 
por 4x4 com a equipe do 

Sem Chance, porém por 
ter realizado a melhor 
campanha ficou com a 
classificação.

Já o XII enfrentou a 
equipe do Schalke e não 
tomou conhecimento do 
adversário e goleou por 
7x1 e carimbou sua vaga 
para mais uma final em 
seu currículo.

Segunda Divisão 
Na “Segundona” a de-
cisão ficou por conta do 
Parque Indaiá e Projeto 
Restitui. Ambas as equi-
pes conquistaram o aces-
so para primeira divisão 
no próximo campeonato. 
O jogo também ocorre 
amanhã, às 15h30, no 
Ginásio Municipal de 
Esportes.

Na classificação ge-
ral, o Parque Indaiá fi-

cou na liderança com 
22 pontos, e o Restitui 
ficou em terceiro com 
16. Nas quartas de finais 
o Parque Indaiá goleou 
o Barcemlona por 7x0 e 
o Restitui eliminou o R5 
pelo placar de 5x2.

Nas semif inais  o 
Parque Indaiá venceu a 
equipe do União Tribuna 
B por 3x1 e o Restitui 
venceu o Borussia em 
um grande jogo pelo 
placar de 5x3.

Terceira Divisão
Já pela terceira divisão a 
grande decisão está entre 
os times Oros Futsal e 
Meninos da Villa. As 
duas equipes também 
conquistaram o acesso 
para segunda divisão no 
próximo campeonato.

Na fase de classifica-

ção o Meninos da Vila 
ficou em segundo do 
grupo A com 16 pontos, 
e Oros ficou na liderança 
do grupo C com 22 pon-
tos ganhos.

Nas oitavas o Oros 
goleou o Celtic por 6x1 
e o Meninos eliminaram 
o Mazonas por 2x0. Nas 
quartas O Oros venceu 
por 6x3 o Clube Nove 
de Julho e o Meninos ga-
nharam do The Rockets 
por 5x3.

Nas semifinais os 
Meninos venceram por 
3x0 o Flamengo e Oros 
fez 6x2 no Real Magia.

A final ocorre às 
13h50 também no Gi-
násio Municipal de Es-
portes. 

Confira  a  rodada 
completa no nosso ta-
belão.

Três jogos marcaram a 
penúltima rodada do pri-
meiro turno do Society do 
Indaiatuba Clube no último 
domingo (2).

Na partida de abertura, 
pela Copa Esquadro/Vero-
na - Categoria Veteranos, a 
equipe do Multifer garantiu 
mais três pontos ao vencer 
a Brasiltex por 3 x 1. Pela 
mesma competição, no 
segundo duelo, o Jornal 
Exemplo fez 2 x 0 no Or-

thopride.
Fechando o dia, pela 

Copa Colégio Polo - Ca-
tegoria Adultos, o Priority 
Solutions venceu o Brasa 
Burgues também pelo pla-
car de 2 x 0.

Nas duas copas as equi-
pes vão se afunilando em 
busca da classificação e 
quem ganha com isso é os 
torcedores que estão vendo 
grandes jogos com muitos 
gols e belas jogadas.

IMPRENSA IC

Nas duas copas as 
equipes vão se afu-
nilando em busca da 
classificação



Quintal da Vó muito mais que um restaurante
Um lugar super aconchegante com comida de boteco de verdade
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QUINTAL DA VO
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O Quintal da Vó 
chegou para In-
daiatuba em fe-

vereiro de 2019, apresen-
tando um novo conceito 
de “comida de boteco”, 
além de ser um lugar 
super aconchegante.

Os proprietários Feli-
pe Roma e Fábio Ottoni 
contam como surgiu a 
ideia e o motivo do nome 
para seu estabelecimento. 
“Existia muitos visitantes 
aqui e toda vez que eles 
vinham para cá, saia o 
comentário que o espa-
ço do bar parecia com 
quintal de casa da vó, 
pois aqui existe uma ár-
vore bicentenária. Então 
foram os nossos clientes 
que colocaram o nome 
Quintal da Vó”.

Além de apresentar 
o melhor conceito em 

porções, o Quintal da 
Vó oferece um delicio-
so almoço aos finais de 
semana, com pratos a 
La Carte e um delicioso 
jantar. Entre os destaques 
está a deliciosa e famo-
sa Picanha na Pedra e 
o Frango com Quiabo, 
além das maravilhosas 
porções que são o carro 
chefe da casa. “Apre-

sentamos uma carta de 
vinhos e cachaças muito 
especiais’, comentam.

Ainda de acordo com 
o proprietário Fábio Ot-
toni o Quintal da Vó 
apresenta alguns concei-
tos diferentes em relação 
aos outros restaurantes. 
“Queremos deixar nossos 
clientes totalmente à von-
tade, por isso elaboramos 

alguns conceitos bem 
diferentes. Aqui a pessoa 
mesmo pode pegar sua 
cerveja. Nosso estabele-
cimento também é “Pet 
Friendly”, sendo que o 
cliente pode levar seu 
pet, tendo todo o conforto 
para os clientes e para o 
animal”.

Ainda de acordo com 
Ottoni outro grande di-

ferencial é o ambiente. 
“Aqui temos um ambien-
te tranquilo com todo 
conforto e comodidade 
que nosso cliente pre-
cisa”.

Novidades
O Quintal da Vó traz 
muitas novidades para o 
mês de junho. Além do 
Happy Hour toda quarta, 

quinta e sexta – feira, das 
17h às 20 horas, e almo-
ços aos finais de semana a 
partir das 11h30, o Quin-
tal da Vó oferecerá aos 
sábados uma maravilhosa 
feijoada para 2 e para 4 
pessoas.

Para os dias dos na-
morados o Quintal da Vó 
lança o clássico Fondue 
Enamorado, com música 
ao vivo e muitas surpre-
sas.

No dia 23 de junho, 
a partir das 14 horas, 
ocorre a festa junina do 
Quintal da Vó em prol 
das entidades da cidade. 
O evento conta com as 
barracas tradicionais e 
muita música ao vivo.

O Quintal da Vó está 
localizada na Avenida 
Presidente Vagas, 1100, 
Vila Castelo Branco. 
Para mais informações 
(19) 3816-6933. Venha 
conhecer!

Quintal da Vó chega trazendo um novo conceito de restaurante Picanha na Pedra é um dos carros chefes do Quintal da Vó
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Jornalista é considerado um dos maiores especialistas em quadrinhos do Brasil

Sidney Gusman é convidado 
especial da terceira HQ Fest

Horóscopo de 07/06 a 13/06 
Por Alex Costa Guimarães

A18

Concebido por Mo-
acir Torres em 
2017, quando fez 

sua estreia no Parque 
Mall, o HQ Fest foi o 
primeiro evento voltado 
aos fãs de histórias em 
quadrinhos de Indaiatuba 
e região. Em seus dois 
primeiros anos, trouxe 
convidados especiais 
como os quadrinistas 
Luke Ross e Klebs Ju-
nior. Em 2019, é a vez 
de Sidney Gusman, jor-
nalista especializado em 
quadrinhos, responsável 
pelo planejamento edito-
rial da Mauricio de Sousa 
Produções e editor-chefe 
do Universo HQ.

Sidney Gusman nas-
ceu em 1966, é jor-
nalista especializado 
em quadrinhos e escre-
ve sobre o tema desde 
1990, em jornais, re-
vistas e sites. De 2000 a 
2006, recebeu o Troféu 
HQ Mix de melhor jor-
nalista especializado em 
quadrinhos do Brasil.

Foi editor executivo 
da área de quadrinhos da 
Conrad Editora de 2001 
a 2003, sendo responsá-
vel por obras cultuadas, 

como Sandman e Zap 
Comix, e mangás como 
Dragon Ball, Cavalei-
ros do Zodíaco, One 
Piece, entre outros. De 
2003 a 2006 foi edi-
tor da revista Wizard, 
da Panini, e lançou os 
livros 100 Respostas 
sobre Super-Heróis , 
100 Respostas sobre 
Hanna-Barbera ,  100 
Respostas sobre Batman 
e Grandes Sagas DC, 
todos pela Editora Abril.

Em 2006, lançou o 
livro Maurício – Quadri-
nho a Quadrinho, pela 
Editora Globo, que conta 
a história da paixão do 
criador da Turma da Mô-
nica pelos gibis. Desde 

outubro de 2006, Sidney 
Gusman é responsável 
pelo planejamento edi-
torial da Mauricio de 
Sousa Produções, onde 
deu vida a projetos como 
MSP 50, MSP + 50, MSP 
Novos 50, Ouro da Casa, 
Mônica(s), Memórias 
do Mauricio, Graphic 
MSP, entre outros.

Além disso, é editor-
-chefe do Universo HQ, 
o principal site sobre 
quadrinhos do Brasil, 
que venceu dez vezes 
o Troféu HQ Mix (de 
2000 a 2007, 2009 e 
2010) em sua categoria. 

Inscrições
Artistas que produzem 

histórias em quadrinhos, 
caricaturas e desenhos 
devem se cadastrar até 15 
de julho para participar da 
HQ Fest 2019, que acon-
tece dia 14 de setembro, 
das 9h às 20h, com orga-
nização do Estúdio EMT.

Serão disponibiliza-
das 70 vagas. Os inte-
ressados devem entrar 
contato com os organiza-
dores pelo telefone (19) 
98157-3786 ou no e-mail 
estudioemt@gmail.com.

“ O  d e s t a q u e  d o 
evento é a possibilida-
de do público conhecer 
e comprar as histórias 
em quadrinhos com seus 
próprios autores, assim 
como tirar fotos, pegar 
autógrafos e bater um 
papo com os artistas”, 
destaca Moacir Torres, 
que organiza o evento 
com Cinthia Oliveira, 
gerente de marketing do 
Parque Mall.

HQ Fest 2019
Data: 14 de setembro
Horário: 9h às 20h
Local: Parque Mall
Endereço: Rua das 
Primaveras, 1.050, 
Jardim Pompeia
Informações: 
www.hqfest.com.br
Entrada gratuita

Sidney edita o Universo HQ, referência em quadrinhos no país

FUTEBOL
Santa Rita celebrou 55 anos com 
livro sobre história de Padre Xico 

A Igreja de Santa Rita 
de Cássia comemorou no 
mês de maio seus 55 anos 
de fundação com uma 
festa em homenagem à 
Padroeira. A Festa “Santa 
Rita +55” aconteceu em 
frente à paróquia e teve 
atrações artísticas, comi-
das e artesanato, além do 
lançamento do livro Torto 
por Linhas Certas, uma 
Quase Biografia de Padre 
Xico, escrito pela jorna-
lista Fernanda Otero com 
roteiro de Alex Mattiuzzo.

O livro conta a trajetó-
ria de Francisco de Paula 
desde sua infância em 
Limeira até sua entrada 

no Seminário em Campi-
nas, aos 10 anos de idade. 
Escrito pela jornalista Fer-
nanda Otero, com roteiro 
de Alex Mattiuzzo, a obra 
contou com a participa-
ção de Antônio da Cunha 
Penna, que inclusive deu 
nome ao livro, uma re-
ferência ao Treinamento 
de Lideranças Cristãs, 
grupo criado pelo Padre 
Xico que ele integrou nas 
décadas de 1980 e 1990. 

A autora comenta o 
subtítulo da obra. “Es-
colhemos Uma Quase 
Biografia, pois a história 
de Padre Xico ainda está 
sendo contada”, afirma. 

“Outra escritora que deu 
sua contribuição ao tra-
balho foi Eliana Belo 
Silva, que não apenas es-
creveu para a contracapa, 
como ainda fez a revisão 
histórica do texto”.

O livro começa com 
um breve relato sobre 
a família do Padre, sua 
passagem pelos semi-
nários até sua chegada 
em Indaiatuba. Conta a 
história da fundação da 
Casa da Providência, até 
chegar ao seu formato 
atual, passando pelos 
seus anos de abrigo.

No total, foram entre-
vistadas mais de 25 pes-

soas e a obra foi escrita 
em cerca de três, meses 
para que fosse lançada 
nas comemorações do 
Jubileu de Ametista da 
Paróquia. O lançamento 
foi realizado na casa de 
café Brendan House e 
contou com a presença de 
mais de 100 pessoas. 

O livro custa R$ 40 
e está à venda na Paró-
quia Santa Rita (Avenida 
Major Alfredo Camargo 
Fonseca, 399), no Institu-
to Potala (Rua Voluntário 
João dos Santos, 1.607) 
e na Água Viva Instru-
mentos Musicais (Rua 
Siqueira Campos, 511).

Semana muito agitada para o ariano, pode se ver 
envolvido em situações qu o deixarão muito afetado 
pelas emoções, podendo reagir com certa agilidade, 
foco de decisão ou simplesmente explodir e se perder 
em irritação. O momento pede que tome as rédeas de 

sua vida e aja. Evite brigas.

O taurino está passando por momentos de trans-
formações, muito provavelmente terá sua aparêcia 
renovada, mudança de casa, término de relaciona-
mentos, mudanças em seus sonhos, agora surgem as 
possibilidades de ir atrás, mas para isso pode enfrentar 
o rompimento de algumas situações que achava que 
não mexeria nelas.

O geminiano tem um trabalho a fazer com seus famil-
iares, é importante: saber lidar com as diferenças de 
opiniões, cuidar de sua saúde, sabendo que parte dos 
problemas é devido a não aceitação de algo importante 
dentro de si. Momento para reovar sua mente e seu 

modo de pensar, crescimento pode ocorrer a força.

O canceriano pode enfrentar dificuldades imensas com 
assuntos domésticos e familiares (filhos e pais), além 
disso, seu relacionamento pode entrar em uma fase de 
término, mudança de casa pode ser previsto também 
para essa época. Procure ver as coisas de forma mais 
racional e menos emotiva.

O leonino precisa urgente procurr entendero que ele 
é, quem ele é, evitar seguir seu rumo sem ao menos 
perceber o que está criando a medida que caminha. 
Momoetno bom para o trabalho. È importante perder 
o medo de se relaionar, de emitir opiniões.

O virginiano estará mais sismado em si mesmo embora 
não esteja isolado, estará processando mais as coisas 
que o fazem perceber como realmente é. Isso pode 
deixa-lo mais consciente de sua maneira de ser, gostos e 
formas de pensar. Apesar de muito intenso, o momento 
não muito favorável a encontros.

A mente do libriano está em expansão e isso quer 
dizer: novos contatos, novas ideias, novas formas 
de entender as coisas, por outro lado, detro de casa 
existe muita tensão a ser harmonizada. É importante 
saber lildar com as situações aparentemente opostas.

Problemas financeiros pode estar afetando fortemente 
alguns escorpianos, mas o que importa nesse momen-
to é se libertar de sentimentos nocivos a vida, como: 
falta de perdão, cobiça e preguiça de reformar o que 
precisa ser modificado. Amantes trazem prazeres nesse 
momento, mas não conseguem resolver seus problemas, 
não misture essas emoções.

O sagitariano está na busca de apresentar uma melhor 
imagem de si mesmo, de ampliar seus conhecimentos 
e melhorar suas ferramentas de busca de progresso. 
Dentro de casa, em familia, pode haver alguma dificul-
dade de entendimento. O progresso está liberado para 
os sagitariano que aprenderam a perdoar.

Semanas tensas para o capricorniano. Intuitivamente sente que está 
pra cair uma forte tempestade em sua vida e por causa 
disso, está querendo controlar tudo e de forma intensa. 
Entenda que não adianta querer que o outro seja algo 
que idealizamos, isso não vai ocorrer.

Em pleno inferno astral, o aquariano tem que ter paciencia 
com a tensão interna que está solicitando alguma atitude. 
O momento é bom para avaliar o que está por detras dessa 
tensão e como isso pode refletir em suas atitudes. Planeje 
cuidados com sua saúde, você tem se descuidado, no geral.

Financeiramento o nativo está conseguindo aprender a lidar com o 
dinheiro, mas haverá possibilidade de gastos e isso 
precisa ser pensado como fazer, gaste com juízo. O 
momento possui indicações de que seu bem-estar pode 
estar precisando de apoio de algum profissional da 
saúde. Mente focada na vida profissional.
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Apresentação terá participação do tenor Rafael Stein e acontece dia 15 de junho, no Ciaei

Sinfônica apresenta Ópera em Concerto

Ópera em Con-
certo é o que a 
Orquestra Sinfô-

nica de Indaiatuba reserva 
ao público neste mês de 
junho. A apresentação, 
marcada para o dia 15, às 
20 horas, acontece na Sala 
Acrísio de Camargo, no 
Ciaei (Centro Integrado 
de Apoio à Educação de 
Indaiatuba), e contará com 
participação do jovem te-
nor Rafael Stein. A direção 
artística e a regência são do 
maestro Paulo de Paula, e 
a realização é da Secretaria 
de Cultura de Indaiatuba 
e da Associação da Or-
questra de Indaiatuba. A 
entrada é gratuita e por 
ordem de chegada. 

Neste concerto, a 
Orquestra Sinfônica de 
Indaiatuba traz ao palco 
grandes momentos des-
se gênero musical. São 
aberturas, trechos instru-
mentais e árias famosas 
que ficaram imortaliza-

das nas vozes de tenores 
como Luciano Pavarotti, 
Plácido Domingo e José 
Carreras, que serão inter-
pretadas por Rafael Stein. 

Entre as obras, desta-
cam-se as famosas abertu-
ras instrumentais, que no 
caso da ópera, tem a função 
de criar um ambiente para 
a história, introduzindo o 
caráter daquilo que será 
apresentado. É o caso da 
abertura de La Clemenza di 

Tito, última ópera de Mo-
zart, cuja história gira em 
torno da generosidade de 
Titus, imperador romano. 

La Gazza Ladra, por 
sua vez, é uma ópera se-
misséria escrita por Ros-
sini. Nela, a personagem 
principal é condenada por 
roubo até que se descobre 
que a verdadeira crimi-
nosa era uma pega (uma 
pequena ave europeia). 
Outra peça instrumental 

do programa é a Suíte 
Carmen, que contém tre-
chos célebres da ópera de 
mesmo nome de Georges 
Bizet, e que representam 
em sua maioria danças de 
caráter espanhol, como a 
aragonesa e a seguidilha, 
finalizando com o famoso 
movimento Toreadores. 

Árias
Rafael Stein apresentará 
com a Sinfônica algumas 

das árias mais conhecidas 
escritas para tenor, sendo 
praticamente uma síntese 
do que há de melhor para 
essa extensão vocal. Além 
da ária La Fleur Que Tu 
M’Avais Jetée, da ópera 
Carmen, Che Gelida Mani-
na, de La Bohème, retrata o 
momento em que Rodolfo 
se apresenta para Mimi. Já 
Lunge da Lei é uma ária 
em que Alfredo, persona-
gem da ópera La Traviat-
ta, canta sua felicidade 
por viver com Violetta, a 
traviatta do título. 

Mais dramática é Vesti 
la Giuba, da ópera Pa-
gliacci. Nesta peça, Canio 
diz que, como palhaço, 
sua obrigação é fazer as 
pessoas rirem, mesmo que 
dentro de si esteja sen-
tindo as dores e tristezas 
mais profundas. O con-
certo encerra com Questa 
o Quella – literalmente, 
esta ou aquela? - da ópera 
Rigoletto. A ária é cantada 
pelo duque, um conquis-
tador que costuma seduzir 
e abandonar as mulheres. 

Rafael Stein
Graduado em Pedagogia 
e Bacharel em Canto e 
Arte Lirica pela Facul-
dade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras de Ribeirão 
Preto (FFCLRP), da Uni-
versidade de São Paulo 
(USP), é integrante da 
Cia. Minaz (Ribeirão 
Preto), onde atua como 
professor e solista. Atual-
mente, é aluno de Angelo 
Fernandes (Brasil) e de 
Alberto Mastromarino e 
Anna Valdetarra (Itália). 

Ópera em Concerto, 
com Orquestra Sinfônica 

de Indaiatuba 

Solista: Rafael Stein – 
Tenor 
Data: 15 de junho  
Horário: 20 horas 
Local: Sala Acrisio de 
Camargo, no Ciaei 
Endereço: Av. Eng. 
Fábio Roberto Barnabé, 
3.665, Jardim Regina, 
Indaiatuba/SP 
Entrada gratuita e por 
ordem de chegada

FELIPE GOMES/OSI

Maestro Paulo de Paula comanda orquestra em concerto no Maio Musical



Coluna do Chef – Simetria Restaurante

Ciao Amici!

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

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

O Chef Ricardo Cleto é responsável pelo menu do Si-
metria Restaurante, localizado no Royal Palm Tower In-
daiatuba. Com 47 anos e formação acadêmica em Águas 
de São Pedro pelo CIA – Culinary Institute of America 
em 1998, o Chef ainda possui cursos de especialização 
em bares, restaurantes e preparo de carnes pelo Senac.

CHEF RICARDO CLETO

A receita de hoje me traz uma das lembranças mais gosto-
sas dos meus anos na Itália. Esse molho, quando servido 
pela Mamma em casa, era só sorrisos da minha parte. É 
o famoso molho Panna, Prosciutto e Piselli, que traduzido 
para o português, é o Molho Branco, com Presuntos e Ervi-
lhas, conhecido também por aqui como molho Parisiense. 
Vamos a receita:
Ingredientes:
• 500g de macarrão tipo Penne
•2 colheres de sopa de farinha de trigo
•2 xícaras de leite
• 2 colheres de sopa de ervilhas frescas
• 2 colheres de sopa de manteiga
• 100ml de creme de leite fresco ou uma caixinha de creme 
de leite normal
• ½ colher de café de noz moscada ralada na hora
• 20ml de vinho branco
• 50g de presunto cortado em cubos (mais ou menos do 
tamanho das ervilhas para ficar bonito)
• ½ cebola picada
• 2 dentes de alho amassados
• Sal e pimenta do reino a gosto 

Modo de preparo:
Em uma panela, junte a cebola, o alho e a manteiga e deixe 
refogar até a cebola murchar. Coloque a farinha de trigo e 
faça uma “farofinha” com a manteiga.
Quando a farinha e a manteiga estiverem unidas, coloque o 
leite aos poucos e vá mexendo com um batedor de arame 
até desfazerem os grumos.
Junte o vinho, a noz moscada, o presunto, as ervilhas e o 
creme de leite. Deixe cozinhar por alguns minutos e, em se-
guida, acerte o sal e a pimenta. Nesse meio tempo, cozinhe 
o penne até estar al dente. Sirva com um bom parmesão 
ralado na hora!

Buon Apetitto !!!
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Paulo, Zé Maria, José Carlos Ortolani, Ricardo, 
Hildebrando, Adriana Coelho curtindo Grupo 
Velha Arte do Samba, no Clube 9 de Julho

Manoel, Rodrigo, Mauricio, Valter, Ricardo, 
Paulo, Hildebrando curtindo Grupo Velha Arte 
do Samba, no Clube 9 de Julho

O cliente Daniel, aproveitando as novidades do Joia Produtos Naturais

Ricardo e Amanda Rossi com Ricardo Almeida Veículos e Lucia 
Almeida, na Pizzaria Torrelaguna comemorando a amizade com 
as deliciosas pizzas que a pizzaria oferece. Avenida Cel. Antonio 
Estanislau do Amaral,587, Itaici

Giovanni, Ana, Giuliano, Maria Clara e Ana Clara comemorando 
uma noite em família na Pizzaria Babbo que fica na Av. 
Presidente Vargas, 1540. 

No Restaurante Rei da Costela você saboreia uma deliciosa 
comida caseira no Self Service ou se preferir faça seu pedido pelo 
Disk Marmitex (19)3835-5510 ou 9.8260-4610

Silvana, Viviane e Júlio no Grenelle Gastro PubRamon almoçando no Cintra Restaurante
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No final da tarde do dia 04/06, a mais que querida Rose, 
recebeu amigos, convidados e imprensa, para o coquetel de 
lançamento da nova coleção de sua La Mony. Parabéns Rose 
por tudo e por nos receber com tanto amor e carinho

Inaugurou a Memphis Barbearia, com temática Rock and Roll. Com 
trabalho impecável de Vinicius e Sandro.  Vale a pena conhever, 
recomendo e muito.

Viviane Matavelli, presidente da 113ª Subseção de Indaiatuba 
da OAB, recebeu associados, convidados, imprensa e amigos 
para a 1ª FEIJOAB, a feijoada da OAB, o evento aconteceu 
no Restaurante João Coragem e com animação do grupo 
Amigos do Samba de Raiz, no último domingo, dia 2

Lucas Amstalden ao lado de seu sócio Saulo Alouan e o 
Advogado José Ricardo Rios Barbosa em confraternização 
no último sábado na sede da Stalden Consultoria Empresarial

Noite de Festa Junina Beneficente no Indaiatuba Clube, com a 
presença de barracas das entidades relevantes de nossa cidade, e 
também com a presença maciça da população que realmente conta. 
Entidades como: Rotary Club, Volacc, ABID, Lions Clube, Lar de Velhos 
Emmanuel, Casa da Mulher Anália Franco, Educandário e muitas 
escolas com suas quadrilhas, e a grande e tradicional Quadrilha do 
Indaiatuba Clube. Parabéns Indaiá, por mais este excelente evento!!!

O programa Expressão no Ar recebeu essa semana o doutor 
Fernando Jaguaribe do Laboratório Drª Edna Jaguaribe. Para 
acompanhar todas as entrevistas, se increva em nosso canal no 
Youtube e curta nossa página no Facebook

Parabéns ao Espaço Reconceito, pela lindíssima apresentação do 
Documentário: ZUZA HOMEM DE JAZZ, com a luxuosa presença 
do protagonista do documentário, Zuza, o filme foi dirigido por 
Janaína Dalri, e procura mostrar com grande maestria a influência 
do JAZZ para a vida de Zuza e para a arte musical brasileira. Logo 
após a exibição aconteceu um peit coquetal para os privilegiados 
presentes. Parabéns Barbara e Aldo Fantelli e um especialíssimo 
parabéns ao Sr. Zuza Homem de Melo(JAZZ). 

O Centro Musical Harmos, realizou  na tarde do dia 01/06, uma 
linda festa de comemoração do seu primeiro aniversário em 
Indaiatuba, tudo muito lindo e com a presença maciça de seus 
alunos e amigos!

Equipe da Di Casa moveis com a cliente Maristela



A Nova Loja
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Adelaide Decorações

Bar do Alemão

Sua casa já está em fase de acabamento e agora é hora de 
você pensar na decoração. Na Adelaide Decorações você 
encontra o que há de mais moderno em cortinas, persianas, 
tapetes, carpetes, colchas sob medida, almofadas e papel de 
parede. Faça um orçamento sem compromisso. Sempre com 
os melhores preços! Av. Itororó, 704 – Fones: (19) 3894-4638 
/ (19) 99763-2829. 

A nova coleção Peônia acaba de chegar na A Nova Loja. 
Padronagens diferenciada, com muita pedraria e brilho, uma coleção 
de muito glamour com modelos deslumbrantes que encanta todas 
as noivas, venda e aluguel. Dê um pulinho na loja e confira de perto! 
R. Ademar, de Barros, 1011 - Centro, Fone: (19) 3875-1760 - Site: 
www.anovaloja.com.br

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

Thiago e Cassiano essa semana no restaurante Kostela 
do Japonês

Av. Coronel Antônio Estanislau do Amaral, 630. Fone: (19) 3328-0610

Comemore o Dia dos Namorados com um jantar especial. Cardápio: 
ENTRADA: Tartar de salmão ou salada caprese, PRATO PRINCIPAL: 
-Medalhão ao molho de vinho com risoto de parmesão – Salmão com 
crosta de gergelim e risoto de uva - Nhoque de mandioquinha ao 
molho de cogumelos. SOBREMESA: Brigadeiro liso com castanhas 
acompanhado de sorvete artesanal. O Menu sai por $159,00 o casal 
e a opção com vinho (tinto ou branco seco) R$199,00. Faça agora 
sua reserva: (19) 3834-4802 ou WhatsApp (19) 9 9924-2494.

Grenelle Gastro Pub

 Aretusa com Docinho, 
Hope e Caspinha no 
acompanhamento 
de pós-operatório na 
Clínica Bicho Amigo.

Os colegas de trabalho Cristiano Viera e Alan Almeida no Kostela 
do Japonês saboreando a maravilhosa costela super macia

Adelaide da Adelaide Decorações sempre muito atenciosa 
recebendo um maravilhoso bolo do Mais Expressão do Bolo 
da Madre



Se você procura um lugar diferente para curtir o final de semana 
com amigos e família, o Quintal da Vó é a escolha perfeita. Almoço 
com comida caseira e cerveja gelada te espera todos os finais 
de semana a partir das 11h30 na Av. Presidente Vargas, 1100

Nesse friozinho, feijoada vai muito bem! Por isso a Dica da 
Vó dessa semana é a deliciosa feijoada no capricho a partir 
de R$44,00 que voce saboreia no Quintal da Vo. Nao perca 
essa delicia. Av. Presidente Vargas, 1100

A23

O profissional Tiago Costa, com sua turma de São Paulo do 
curso de extensões da Mermaid Hair. Quer saber mais sobre 
esse método? Agende seu horário e faça uma avaliação 
gratuita pelo telefone (19) 983241599.

A loja Kloset Deluxe inaugurou dia 30/05 com coquetel para amigos e clientes 
os proprietários apresentaram a loja que ficou linda, na foto Grace e André 
Oliveira com Márcio e Pamela Oliveira. O Mais Expressão deseja muito sucesso.

No dia 31/05 o Casal Marcia Paccor e Adilson 
comemoraram aniversário de casamento, 
no dia 03/06 foi  aniversario da Marcia 
Paccor e no dia 04-06 do Adilson, foram 
muitas comemorações. Suas filhas e o Mais 
Expressão desejam muitas felicidades e 
sucesso hoje e sempre.

Na ultima quinta feira, no Le Triskell Bistrô 
aconteceu o jantar de lançamento da edição 2019 
do Festival Gastronômico Itinerante Sabores da 
Terra, este ano com o tema Tema: Aromas e 
Temperos do.Mundo “Da baunilha do serrado ao 
azeite da Toscana”  o festival acontecerá entre 17 
de junho a 14 de julho, a convite do Kleber Patrício 
o Mais Expressão esteve presente e parabeniza 
Gilles Mourier e Danielle Marini pela escolha do 
cardápio que estava maravilhoso.

Adam é um lindo Persa, sua dona a Maísa o leva 
toda semana para um banho na Clean Pet, que 
fica na Av. Conceição,170

Mari e Eric Gibim e amigos, curtindo a Feijoada de sábado no Quintal da Vó

José Tonin Junior e Wanessa Cannonieri na inauguração 
do novo segmento do Grupo Green House, a loja GH 
Home. O coquetel para amigos e clientes marcou a 
abertura em grande estilo do espaço de decoração, 
móveis para área interna, externa e planejados. 
Parabéns! O Mais Expressão deseja muito sucesso

O Mais Expressão dá as boas vindas a Marcia Navarro e Giovana 
Vieira do Instituto Marcia Navarro - Saúde & Bem Estar nossas 
mais novas clientes da Revista com tema especial Noivas e Festas.

Indaiatuba acaba de ganhar um restaurante 
com perfil executivo O Mambáia, com vários 
diferenciais, começando pelo horário de 
funcionamento sem interrupção das 7:30 as 
18:30hs e com serviços encadeados de café 
da manhã, almoço e café da tarde. Na foto Ana 
Carolina Godoy Chef e Cristiano Mantovani. 
Parabéns e sucesso.
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negócios & classificados
Nº 850

CA08239 - ALTO DE ITAICI - AT. 604 m² AC. 450 m² - 6 dormitórios (sendo 4 suítes e 1 máster), sala ampla para 2 ambientes, lavabo, cozinha, área 
gourmet com churrasqueira e piscina e garagem para 4 autos. Condomínio com portaria 24 horas, piscina, salão de festas e quadra poliesportiva. R$ 
3800,00 + COND + IPTU.

para 2 ambientes, cozinha com armários planejados, 
wc social, quintal com churrasqueira e garagem para 
2 autos. Condomínio com área de lazer completa e 
portaria 24 horas. R$ 2.500,00 + COND +IPTU.

CA04765 - Villaggio di Itaici - AT 150 m² AC 156 m² 
- lindo sobrado com 03 dormitórios (sendo 01 suíte) 
2 com armários, WC social, sala 02 ambientes am-
pla, lavabo, cozinha planejada, lavanderia, quintal, 
garagem para 02 autos. R$ 2.800,00 + Condomínio 
+ IPTU.

RESIDENCIAL MAISON BANCHE, AT 300m², AC 
186,98, 03 Suítes (01 Máster), Sala 02 Ambientes 
(Estar e Jantar), Sala de TV, Lavabo, Área de Serviço, 
Cozinha Planejada, Espaço Gourmet, 03 Vagas P/ Au-
tos (01 Coberta). R$ 3.500,00 + COND + IPTU

VENDA:

TE05775 - JARDIM CRISTINA - Excelente terreno, to-
talmente plano, localização privilegiada, fácil acesso 
a rodovia SP 75, bairro tranquilo, último lote disponí-
vel. Área total de 307 m². R$ 265.000,00.

AP04506 - Apartamento para Venda - Vila Brizzola 
- Villaggio D’Amore, AU 62m², 02 Dormitórios (Sen-
do 01 Suíte), WC Social, Sala 02 Ambientes (Estar e 
Jantar), Cozinha Planejada, Lavanderia e Garagem 
Para 02 Autos (01 Coberta e 01 Descoberta). R$ 
260.000,00

AP04477 - VILA DAS PRAÇAS - AU. 60 m² - 2 dormitó-
rios, sala para 2 ambientes, WC social, cozinha pla-
nejada com cooktop e forno, lavanderia planejada 
e uma vaga de garagem coberta. Condomínio com 
piscina, churrasqueira, salão de festas, bicicletário e 
playground. R$ 250.000,00.

AP04341 -   TORRES DA LIBERDADE - AU. 83 m² - 
2 dormitórios planejados (1 suíte), sala ampliada, 
cozinha planejada, lavanderia planejada, wc social, 
varanda integrada à sala, 3 aparelhos de ar condi-
cionado instalados e 2 vagas de garagem cobertas. 
R$ 530.000,00.

CA07655 – MONTE CARLO - AT. 100 m² AC. 63 m² - 2 
dormitórios (1 suíte), sala, cozinha americana pla-
nejada, lavanderia, churrasqueira e garagem para 1 
auto. R$ 250.000,00

CA08223 - CHÁCARAS AREAL - AT. 467,18 AC. 378,93 
- 3 suítes (1 com closet e hidro na parte inferior), 
sala de TV, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozi-
nha planejada, lavanderia, churrasqueira, piscina e 
garagem para 6 autos. R$ 1.150.000,00. Aceita per-
muta por chácara em Terras de Itaici.

CA08317 - AT. 150m² - AC. 115m² - IMÓVEL NOVO 
EM CONDOMÍNIO COM COMPLETA INFRAESTRU-
TURA DE LAZER - JARDIM MONTREAL RESIDENCE 
- 03 dormitórios todas com venezianas automatiza-
das sendo 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, 
área gourmet, porcelanato em todos os ambientes, 
preparação para ar condicionado e aquecimento so-
lar. R$490.000,00.

CH01698 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m²  AC. 200 
m² - 3 dormitórios (sendo 1 suíte), escritório, sala 
ampla com pé direito alto, sala de jantar, cozinha 
planejada, wc social, varanda gourmet com chur-
rasqueira, piscina e pomar. Casa muito bem conser-
vada e construção excelente..Estuda permuta por 
imóvel em Indaiatuba. R$ 800.000,00

LOCAÇÃO:

AP04505 - PLAZA BELLA VISTA - AU. 57 m² - 2 dor-
mitórios (1 suíte), sala, cozinha, wc social, lavan-
deria, varanda gourmet e garagem para 2 autos. 
Área de lazer completa, portaria 24 horas locação 
R$ 1.400,00 + condomínio + IPTU

AP04490 - EXCELENTE APARTAMENTO COM LO-
CALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - EDIFÍCIO TUIUTI - AU 
70 m² - 02 dormitórios com armários sendo 01 suí-
te, WC social, sala ampla dois ambientes, varanda, 
cozinha planejada, lavanderia com armários, 01 
vaga de garagem coberta. PACOTE R$ 1.800,00.

CA08330 - AT. 300m² - AC. 200m² - EXCELENTE 
IMÓVEL ASSOBRADADO COM AREA DE LAZER E 
LOCALIZAÇÃO PRÓXIMA AO PARQUE ECOLÓGICO 
- JD. ESPLANADA - INDAIATUBA - 03 dormitórios 
sendo uma suíte, escritório, lavabo, 02 WCs social, 
cozinha planejada, área gourmet com churras-
queira, piscina, quintal, garagem para 04 autos. R$ 
3.500,00 + IPTU.

CA03058 - MORADAS DE ITAICI - AT. 70 m² - 02 
dormitórios (1 com armário)., WC social, sala, cozi-
nha c/ armário, lavanderia, quintal, garagem p/ 02 
autos. R$ 1.200,00 + IPTU + COND.

AP01715 - FELICITÁ - AU 84m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, todas com armários e cama, WC 
social, sala 02 ambientes completa, cozinha plane-
jada, lavanderia, sacada gourmet, garagem para 02 
autos. **Apartamento mobiliado**R$ 2.100,00 + 
condomínio + IPTU.

CA08151 - JARDIM DOS AROMAS - AT 150 m² AC. 
105 m² - 3 dormitórios (1 suíte com armário), sala 

CA08286 - RESIDENCIAL MARIA DULCE - AT 300m². AC 
190m², 03 Suíte (01 Máster C/Closet, 02 Lavatórios e Revesti-
mento em Branco Carrara), Sala de Estar e Sala de Jantar C/ Pé 
Direito Alto,  Cozinha Americana com Ilha, Armários Planejados 
e Mesa, Lavabo, Jardim de Inverno, Lavanderia, Paisagismo 
Espaço Goumet com Churrasqueira C/ Coifa de Inox e Armários, 
Todos Lavatórios Com Cuba Esculpida, Fachada em Pele de 
Vidro, Iluminação em Led, Preparada p/ Ar Condicionado e 
Vaga p/ 02 Autos Cobertos e 02 Descobertos.!!!R$ 920.000,00

CA08328 - AMSTALDEN RESIDENCE - AT. 360 m² AC. 220 
m² - casa térrea em condomínio com 3 suítes planejadas com 
ar condicionado, sala de estar, sala de jantar, lavabo, cozinha 
planejada com dispensa, área gourmet com churrasqueira e 
piscina aquecida e garagem para 2 autos coberta. Condomínio 
com segurança armada e área de lazer com lagos, playgrond, 
salão de festas e quadra de futebol. R$ 1090.000,00

CA08051 - PARQUE DOS GUARANTÃS - AT. 120 m² AC. 100 
m² - 3 dormitórios (1 suíte) todos planejados, sala de estar com 
home, sala de jantar, WC social, lavabo, lavanderia planejada, 
cozinha planejada com cooktop, forno e coifa, área gourmet com 
churrasqueira e pia e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. 
Condomínio com portaria 24 horas, playground, quadra, piscina 
e churrasqueira. Imóvel com aquecimento solar e ar condiciona-
do na suíte e sala. Imóvel totalmente planejado! R$ 450.000,00.

AP01789 - TORRES DA LIBERDADE - AU. 80 m² - Sala 02 ambien-
tes, cozinha planejada, 3 dormitórios (01 suite) sendo 2 com armá-
rios, WC Social,l lavanderia e garagem para 02 autos.R$ 1.900,00 + 
COND + IPTU. Condomínio com portaria 24 horas e área de lazer 
completa.

CA07497 - JARDIM ELDORADO - AT. 120 m² AC. 100 m² - 3 
dormitórios, sala, cozinha, WC social, lavanderia e garagem para 
2 carros. R$ 1.300,00 + IPTU

AP03573 - CLASS - AU 80 m² - Apartamento novo com 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte , WC social, sala ampla dois ambientes, va-
randa, cozinha planejada, lavanderia com armários, garagem para 
02 autos. **Infra-estrutura de lazer completa**R$ 2.300,00 + COND 
+ IPTU



B2 Imóveis

EMBUTIDOS, QUINTAL AM-
PLO, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA, FORNO 
PIZZA, FOGÃO DE LENHA, 

VARANDA NAS PORTAS 
DOS QUARTOS E NA FREN-
TE DA COZINHA. GARAGEM 
COBERTA PARA 02 CARROS 

E DESCOBERTA PARA 04 
CARROS.

R$ 1.100.000,00

COND.PARK AVENIDA-
-CC00093 4 DORMITÓ-

RIOS,02 SUÍTES, SALA EM 3 
AMBIENTES, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,3 VAGAS

R$ 1.500.000,00

VENDA CHÁCARAS   

RECANTO CAMPESTRE 
-VIRACOPOS CH00328

EXCELENTE CHÁCARA 
COM 3 DORMITÓRIOS 

SENDO 1 SUÍTE, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SER-

VIÇO, EDÍCULA,5 VAGAS  R$ 
560.000,00

LAGOS DO SHANADÚ- 
CH00324  EXCELENTE 
SOBRADO COM 3 SUÍ-

TES,1 COM CLOSET, SALA, 
COZINHA, WC, LAVABO, 
DESPENSA, 4 VAGAS. R$ 

1.010.000,00

TERRAS DE ITAICI- CH 
00331

EXCELENTE SOBRADO 
COM 3 SUÍTES, SALA DE 

JANTAR EM 3 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, PISCINA, 3 

VAGAS.
R$ 1.350.000,00

SITIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRE-
SA  AREA TOTAL 34.717,37 M²

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE 
LANÇAMENTOS TERRENOS 

EVIDÊNCIAS   333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS 

LOTES R$ 112.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS 

LOTES R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL 
– TE00015 TERRENO 184 M²

R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VI-
RACOPOS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

JD. REGINA-TR00731
TERRENO 370 M²  CAÍDA NA 

FRENTE.
R$ 240.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-
-TR00778 TERRENO 999 M²

R$ 280.000,00 +R$ 280,00 
(CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA 
SUIÇA-TR 00754
TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE 

ÁREA CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

ITAICI COND. VISTA VERDE 
– CC 00086

SOBRADO COM SALA, LA-
VABO, COZINHA , LAVANDE-
RIA, CHURRASQUEIRA, PIS-
CINA, BANHEIRO NA AREA 

DE LAZER, 03 QUARTOS 
COM SUITES . VAGA PARA 
02 CARROS. R$ 590.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE,   02 SALA, COZINHA, 
COPA,  ÁREA DE SERVIÇO,  
03 WC, 05 VAGAS, PISCINA, 

CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

COND. FLAMBOYANT  
CC 00052

 03 DORMITORIOS, SENDO 1 
SUITE, 02 SALAS, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET
R$ 385.000,000

PORTAL DAS ACACIAS  
CC 00074

 02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET, ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA
R$ 400.000,000

COND.PARQUE REAL  
CC 00053

 03 DORMITORIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA, COZINHA, WC, 

CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL 
-CA03111

3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET. 2 VAGAS

R$ 435.000,00

COND.VISTA VERDE  
CC 00069

 03 DORMITORIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA 2 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, CHURRAS-

QUEIRA, 02 VAGAS
R$ 490.000,000

COND.VISTA VERDE  
CC 00058

3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUÍTE, SALA, COZINHA, WC, 

LAVABO, ÁREA DE SER-
VIÇO, ÁREA GOURMET.2 

VAGAS
R$ 5000.000,00

COND.VISTA VERDE- 
CC0068

3 SUÍTES, WC, SALA, COZI-
NHA, ÁREA GOURMET, GA-
RAGEM PARA 2 CARROS.2 

VAGAS R$ 540.000,00

COND.BRESCIA-CC0062
3 DORMITÓRIOS,1 SUÍTE, 

SALA EM 3 AMBIENTES, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SER-

VIÇO.3 VAGAS R$ 570.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCA-
LIZAÇÃO, CASA COM 02 

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

SALA, BANHEIRO SOCIAL E 
QUINTAL. GARAGEM PARA 
02 CARROSCOBERTOS E 02 

DESCOBERTOS.
R$ 600.000,00

COND.VISTA VERDE 
-CC00067

3 SUÍTES, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 

ÁREA GOURMET.3 VAGAS
R$ 690.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE 
ITAICI – CC00070

04 DORMITÓRIOS (02 SUI-
TES) SENDO UMA COM 
CLOSET GRANDE E AR 

CONDICIONADO, WC SO-
CIAL, SALA DE TV, SALA DE 
ESTAR COM DOIS AMBIEN-
TES, PÉ DIREITO DE 6M DE 
ALTURA, JARDIM EMBAI-
XO DA ESCADA. SALA DE 

JANTAR, COZINHA AMPLA, 
ILHA GRANDE NO CENTRO 
E COOKTOP E ARMÁRIOS 

(CONDOMINIO)
EDIFICIO VERONA - AP00941

KITNET MOBILIADA COM 
SALA COZINHA 

E BANHEIRO
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, 

COZINHA E BANHEIRO, 01 
VAGA

R$ 175.000,000 + R$ 313,00 
(CONDOMINIO) + R$ 54,00 

(IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, CO-
ZINHA E BANHEIRO (MOBI-

LIADA) ,02 VAGAS
R$ 190.000,000

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 
01 PLANEJADO, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SER-
VIÇO,01 VAGA COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 
(CONDOMINIO) + R$ 50,00 

(IPTU)

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,02 VAGAS.
R$ 240.000,000

JD. MONTE VERDE – AP 
00870

02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA 2 AMBIENTES, 

COZINHA, WC,01 VAGA
R$ 280.000,000 + R$ 200,00 

(CONDOMINIO)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 
2 AMBIENTES, COZINHA, 
ÁREA DE SERVIÇO WC,01 

VAGA R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 
00867 02 DORMITÓRIOS, 
SALA 2 AMBIENTES, CO-

ZINHA, ÁREA DE SERVIÇO 
WC,01 VAGA R$ 290.000,000

VENDA CASAS   

JD. COLIBRIS – CA 03003
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, ÁREA DE SERVI-
ÇO, WC,02 VAGAS

R$ 210.000,00

JD. SABIAS – CA 03066
 02 DORMITORIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO, CHUR-
RASQUEIRA. 3 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 265.000,00

JD. PORTAL DO SOL – 
CA 02979  02 DORMITORIOS, 
SENDO 1 SUITE, ESCRITÓ-
RIO, SALA, COZINHA, WC

R$ 275.000,000

JD. MORADA DO SOL – 
CA 03052  02 DORMITORIOS, 
SENDO 1 SUITE, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA DE SER-

VIÇO, 02 VAGAS
R$ 280.000,000

JD.NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO, 02 VAGAS.

R$ 290.000,00

CASA COND. BRESCIA – CC 
00000

03 DORMITÓRIOS SENDO 
1 SUITE, AMPLA SALA, 
LAVABO, COZINHA, BA-

NHEIRO, GARAGEM PARA 
02 CARROS, ÁREA DE SER-

VIÇO.
TERRENOS COM 200 ME-

TROS, 125 DE ÁREA CONS-
TRUIDA.

R$540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 
SUITE,  02 SALA,  02 COZI-

NHA, ÁREA DE SERVIÇO,  03 
WC, 04 VAGAS
R$ 550.000,00

CASA COMERCIAL- 
CENTRO-CA02773

04 DORMITORIOS SENDO 
(03 SUITES), 03 SALAS,ES-

CRITORIO, RECEPÇÃO, 
COPA, COZINHA, 05 WC, 

QUINTAL ,  09 VAGAS GA-
RAGEM.

R$ 10.000,00  + R$ 700,00 
(IPTU)

LOCAÇÕES 
APARTAMENTOS

CIDADE NOVA – AP 00925
03 DORMITÓRIOS SENDO 

01 SUITE, SALA 02 AM-
BIENTES, COZINHA, WC, 01 

VAGA
R$ 2.200,00 + R$ 530,00 

(CONDOMINIO) R$ 100,00 
(IPTU)

JARDIM DOS COLIBRIS   
EDIFICIO VITÓRIA REGIA – 
AP00943 02 DORMÍTORIOS, 
SALA, COZINHA, WC, GA-

RAGEM R$850,00

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.000,00 + R$ 420,00 

(CONDOMINIO) + R$ 122,00 
(IPTU)

CENTRO ED. YPE – AP 00896
01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 

(CONDOMINIO) + R$ 55,00 
(IPTU)

JD. COLIBRIS – AP 00883
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA PLANEJADA, WC, 
01 VAGA R$ 1.000,00 (INCLU-

SO CONDOMINIO E IPTU)

JARDIM MORUMBI – AP 
00940

02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA AMERICANA, VA-

RANDA, WC, 02 VAGAS, .
R$ 1.300,00 INCLUSO COND. 

E IPTU

CIDADE NOVA  I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 
AMBIENTES, LAVABO ,WC , 

GARAGEM
R$ 1.350,00  +  CONDOMI-
NIO-  R$ 140,00 + IPTU R$ 

90,00

ED. PLAZA – AP 00926
02 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS

R$ 1.400,00

 CIDADE NOVA - ANDALUZ – 
AP 00925

03 DORMITÓRIOS, SENDO 
1 SUITE, SALA 02 AMBIEN-

TES, COZINHA, WC, VARAN-
DA, ÁREA DE SERVIÇO, 02 

VAGAS
R$ 2.200,00 + R$ 530,00 

(CONDOMINIO)

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA.
R$ 900,00 + 240,00 (CONDO-

MINIO) + 154,00 IPTU

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO,01 VAGA.
R$ 150.000,000 + R$ 40,00 

(CONDOMINIO) 
JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA DE 
SERVIÇO R$ 160.000,000  

JD. COLIBRIS – AP 00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC,01 VAGA.

R$ 175.000,000 + R$ 200,00 

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS 

E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE 
SALAS COMERCIAIS NO 

DISTRITO SALAS DE  29,43 
M² ATÉ 368,26 M² VALORES 

A PARTIR DE R$ 2.000,00

CONDOMINIO AMBAS-
SADOR – SA 00006 SALA 
COMERCIAL COM 35 M²   

R$700,00

ÓTIMO SALÃO
JD. AMERICA - SL 00355

100 M², 02 AMBIENTES, 02 
WC SENDO 01 ADAPTADO
R$ 900,00 (INCLUSO IPTU)
JD. MORADA DO SOL - SL 

00364 50 M² + 2 WC
R$ 950,00 (IPTU INCLUSO)

JD. COLIBRIS - SL 00362
120 M² R$ 2.000,00 + R$ 

100,00 (IPTU)

CENTRO - SL 00365
90 M² ,02 WC, 

R$ 2.000 + R$ 154,00 (IPTU)

JD. DO VALE- SL 00366
98 M², 02 WC
R$ 1.000,00

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

COZINHA, ESCRITÓRIO E 
VAGA PARA 10 CARROS
R$ 6.000,00 + R$ 240,00 

(CONDOMINIO)

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

EXCELENTE GALPÃO
VITÓRIA MARTINI - GL 

00042
 380 M² DE CONSTRUÇÃO, 

5 WC SENDO 01 ADAPTADO 
PARA CADEIRANTE, COZI-
NHA E AMPLO ESTACIONA-

MENTO R$ 6.000,00 

CAMPO BONITO - SL 00363
140 M² ,02 WC

R$ 2.000,00 +R$ 140,00(IPTU)
EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 

00044
5.000 M², ESCRITÓRIO, RE-
FEITÓRIO, WC, VESTIÁRIO.

R$ 14.000,00 + R$ 600,00 
(IPTU)

CENTRO -SL 00367
300 M², WC R$ 7.000,00                                                                                                                                         

                                              

EXCELENTE GALPÃO
DISTRITO INDUSTRIAL 

JÓIA - GL 00000 R$ 3.500 + 
IPTU

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE DE SAL-
TO 

JD. CIDADE  -  CA 03133
01 DORMITORIO, COZINHA , 
WC, 01 VAGA DE GARAGEM 

– CASA DE FUNDOS
R$ 450,00 

CASA NA CIDADE DE SAL-
TO 

JD.  CIDADE – CA 03132
02 DORMITORIO , SALA,  

COZINHA, WC E VAGA DE 
GARAGEM R$ 850,00

JD. ELDORADO  - CA 03128
01 DORMITORIO, COZINHA, 
WC, E AREA DE SERVIÇO, 

VAGA PARA MOTO
R$ 650,00 

JD.CALIFORNIA – CA 02570
01 DORMITÓRIO, SALA, 
COZINHA, WC, 01 VAGA 

COBERTA
R$ 650,00 + R$ 50,00 (IPTU)

JD. AMERICA – CA03125
01 DORMITÓRIO, COZINHA, 

ÁREA DE SERVIÇO, WC
R$ 800,00+ 40,00 (IPTU)

JARDIM ELDORADO – 
CA 03073 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO, 01 VAGA 
COBERTA R$ 1.100,00 + R$ 

145,00 (IPTU)

JD. ELDORADO – CA 03127
02 DORMITORIO SENDO 01 
SUITE,SALA, COPA, COZI-

NHA, 02 WC,AREA DE SERVI-
ÇO, 03 VAGAS DE GARAGEM

R$ 1.350,00 + IPTU

JARDIM SÃO FRANCISCO – 
CA 03135

02 DORMITORIOS SENDO 
UM SUITE, SALA, COZINHA, 

WC, 02 VAGAS DE GARA-
GEM

R$ 1.400,00 + R$ 83,00 DE 
IPTU

PARQUE SÃO TOMAZ DE 
AQUINO – CA 03134

02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC ,  QUINTAL, 

GARAGEM
R$ 1.800,00 + IPTU R$ 75,00

JD. SÃO FRANCISCO – 
CC 00090

02 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET, 02 VAGAS. R$ 1.900,00 + 
R$ 322,00(CONDOMINO) + R$ 

57,00 (IPTU)

ITAICI COND. VISTA VERDE – 
CC 00083

03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
COM SUITE, SALA, COZINHA 
AMERICANA, WC, ÁREA DE 

SERVIÇO, 03 VAGAS.
R$ 2.500,00 + R$ 214,00 (CON-
DOMINIO) + R$ 100,00 (IPTU)

ITAICI COND. VISTA VERDE – 
CC 00086

SOBRADO - 03 DORMITÓ-
RIOS COM SUITES, SALA, 
COZINHA, LAVABO, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO, CHUR-
RASQUEIRA, PISCINA, ÁREA 

DE LAZER 
R$ 3.000,00 + R$ 214,00 (CON-
DOMINIO) + R$ 144,00 (IPTU)

 ITAICI COND. VISTA VERDE 
– CC 00086

SOBRADO COM SALA, LA-
VABO, COZINHA , LAVANDE-
RIA, CHURRASQUEIRA, PIS-
CINA, BANHEIRO NA AREA 

DE LAZER, 03 QUARTOS 
COM SUITES . VAGA PARA 
02 CARROS. R$ 3.000,00 + 

COND. + IPTU

ITAICI COND. VILLAGIO –
 CC 00071 SOBRADO - 03 

DORMITÓRIOS COM SUITES, 
SALA, COZINHA, WC, ÁREA 
GOURMET, MOBILIADO, 03 
VAGAS. R$ 3.200,00 (IPTU 

INCLUSO)

ITAICI COND. MOSTEIRO –
 CA 03098 04 DORMITÓRIOS, 

03 SUITES, AMPLA SALA, 
COZINHA, 5 WC, CHURRAS-

QUEIRA, 04 VAGAS.
R$ 5.000,00 + R$ 465,00 (CON-
DOMINIO) + R$120,00 (IPTU)

VILA COSTA E SILVA – 
CA 03099 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, WC, QUIN-
TAL, GARAGEM 

R$ 800,00 + R$ 60,00 (IPTU)

CASA COMERCIAL+ SALÃO 
-CENTRO – CA 003121

PISO SUPERIOR 03 DOR-
MITÓRIOS, SENDO 01 COM 
SUITE,  2 SALA, COZINHA, 

EDICULA, ÁREA GOURMET 
COM CHURRASQUEIRA. SA-
LÃO 100  M² 02 WC R$ 4.300

CASA COMERCIAL-CENTRO 
CA03119 04 SALAS SENDO 
1 SUITE, RECEPÇÃO, CO-

ZINHA, AREA DE SERVIÇO, 
3 WC, 08 VAGAS DE GARA-

GEM.
R$ 2.500



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA108 – JD.EUROPA – R$290 MIL – suíte,coz conju-
gada com área gourmet,lavanderia,garage, descober-
ta para 4 carros. 
CA232 – JD. BRASIL – R$170 MIL – 2dorms,sala,-
coz,wc,
CA283 – JD.MORADA DO SOL – R$265 MIL – 2 dor-
ms, sala, coz, wc
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dor-
ms, sala, coz, wc, garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CS.342 – VILA SORIANO – R$550 MIL – 3dorms 
(1st),sala 2 ambientes,coz planejada,lavanderia,w-
c,área de luz,área gourmet,garagem coberta paea 2 
carros.
CA.351 – PQ. INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),-
sala,coz,wc,garagem      
         

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 
4dorms (2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,-
varanda,lavanderia,dorm de empregada,dispensa,pis-
cina,churrasqueira, gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$310 MIL – 3dorms,sa-
la,coz,2 wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.557 – PQ INDAIA – R$220 MIL – 2dorms,sala,co-
z,wc,lavanderia,1 vaga de garagem,moveis planejados
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 plane-
jado),sala,coz planejada,wc,garagem
AP.566 – PRAIA GRANDE – GUILHERMINA – R$150 
MIL – dorm,sala,coz,wc,1 vaga de garagem comuni-
tária.

TERRENOS
    
TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMER-
CIAIS APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL
  
Laçamento Jardim Residencial Dona Maria José 
lotes apartir de 300 m² R$240 mil financiado em 
até 36x

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.68 -  ALTO DE ITAICI – APARTIR DE R$179 MIL 
– apartir de 305m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²

CHACARAS E SITIOS

SITIOS EM MONTE MOR APARTIR DE 21.000 M²  
R$250 MIL
 
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.721 – RECANTO CAMPESTRE – R$110 MIL – 930m²
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,sa-
la,coz,dispensa,casa de caseiro,churrasqueira,sana,-
mina d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água com 
20000 L.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 
-  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² 
- 1 casa de 5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão 
de 150m2,tanque de água,nascente com córrego,pis-
cina 3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos ven-
dendo outro sitio de 46.000m².

AP00600 – APARTAMENTO – BOQUEIRÃO (PRAIA GRANDE) - 
02 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 
para 01 carro. – Área Total - 110,00 M² - R$ 310.000,00

TR01066 – TERRENO – JD MORADA DO SOL – Terreno com 
área total de 360,00 MT². Estuda financiamento. - R$105.000,00

TR01066 – TERRENO – CONDOMINIO JD. PIEMONTE – Terreno 
plano, bem localizado, Área Total de 360,00 MT. Estudo aceitar carro, 
terreno de menor valor como parte do pagamento. - R$ 220.000,00

CA03731 – CASA – JD MORADA DO SOL - 01 dormitório, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço e garagem. A/C 70m², A/T 
125m² – R$ 180.000,00

CA03875 – CASA – JD MORADA DO SOL - Casa com 2 dormitó-
rios, Sala, Cozinha, WC, 2 vagas - 110,00 M² construídos, 125,00 
M² útil - R$ 250.000,00

IMÓVEL COMERCIAL

 IC.12 – JD.MORADA DO SOL – R$380 MIL – SALÃO 
E CASA - 2dorms,sala,coz,WC,garagem para 5 carros. 

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
JD. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,-
sala,coz,wc,sem garagem
VL BRIZOLA – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
VL BRIZOLA – R$650,00 – dorm,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
CECAP – R$600,00 -  dorm,coz,wc
PQ. INDAIA – R$670,00 – dorm,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
CENTRO – R$770,00 -  2 dorms,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,ga-
ragem.
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,lavanderia,quartinho nos fundos,garagem
JD.UMUARAMA – R$1200,00 - 2dorms (1st),sala,co-
z,wc,garagem
VL.SORIANO – R$1800,00 – 3dorms (1st com closet),-
sala,coz,2wc,lavanderia fechada,edícula com churras-
queira,garagem para 2 carros.
VL.MARIA HELENA – R$2300,00 – 3dorms ( 1st c/
hidro,ar condicionado e armário,sala de estar,sala de 
jantar,coz c/a/e e cooktop,wc social c/box blindex,quar-
tinho de despejo,área de churrasqueira,portão eletrôni-
co,garagem para 2 carros,cerca elétrica.

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$900,00 – 2dorms,sa-
la,coz,wc,1 vaga e garagem.
CIDADE NOVA – R$2.500,00 – 3 dorms,(1st),sala de 
estar e jantar,coz,wc,varanda gourmet,2 vagas de ga-
ragem coberta

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m²,3wc,es-
trutura para coz industrial,de esquina
JD.MORADA DO SOL – R$2.000,00 – 130 m²,wc.
JD.MORADA DO SOL – R$2.300,00 - 150m²,WC
CENTRO – R$2.700,00 – 200m²,WC + WC cadeirante
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas inter-
ligadas,cada uma com wc,sala dos fundos com azule-
jo,gabinete e pia
CIDADE NOVA – R$5.500,00 – 260m² + 100m² de 
terra

SALAS

CIDADE NOVA – EDIFICIO GRANADA – R$900,00 á 
R$1.000,00 – salas de +ou- 45m² á +ou- 55m² com WC 
privativo,1 vaga de garagem,no edifico : elevador,esca-
das,serviço de limpeza,portaria virtual,monitoramento 
24h,WC para cadeirantes.
CENTRO – R$1100,00 – 70m²,2wc,coz
CIDADE NOVA – R$1500,00 – 50m²,2wc,1 vaga de 
garage,sacada,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, 
DEPOIS R$1980,00 – área de saúde já funcionan-
do,piso porcelanato,ar-condicionado,pia,espaço para 
esterilização,salas com wc privativo. Incluso : secretá-
ria,água,luz,telefone,iptu. Fácil estacionamento.

TERRENOS

VL.HAVAI – R$1200,00 – terreno murado com qua-
dra

CASAS

CA03892 – JD. DO VALLE II - 2 dormitórios, sala, co-
zinha, WC social, lavanderia e garagem. R$225.000,00
CA03877 – JD. MOACYR ARRUDA – 2 dorms, suíte am-
pla, ar cond, sala 2 amb, cozinha c/ AE, área de serviço, 
churrasq c/ pia, prep. p/ aq. solar, portão eletrônico, cerca 
elétrica e garagem 4 carros sendo 2 cob. R$560.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios grandes (sendo 
1 suíte com hidro), sala de jantar com cozinha integrada, 
sala de estar, varanda ampla, vaga p/ 3 carros, cerca 
elétrica. Edícula com área de serviço grande, sala ampla, 
banheiro e 1 dormitório grande. R$650.000,00
CA03878 – VL. ALPES SUÍÇOS – 3 dormitórios (2 
suítes) com ar condicionado, móveis planejados, sala 
e cozinha integradas, lavabo, piscina, quintal garagem 
para 3 carros e cerca elétrica. R$750.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada 
integradas, 4 dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 
4 vagas, pisc c/ cascata, churrasq e fogão a lenha e ar 
cond. R$880.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA03887 – MONTREAL RESIDENCE - 3 dorms (1 
suíte), sala, coz, lavand, área gourmet, preparação p/ ar 
cond, pé direito alto, garagem para 2 carros (1 coberta), 
portaria 24h e lazer completo. R$480.000,00
CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , cozinha 
americana planejada, espaço gourmet, lavabo, banheiro 
social e garagem coberta para 2 carros. Em fase de 
acabamento. R$550.000,00
CA03466 – COND. JD. DOS AROMAS - 3 dorms (1 
suíte), escritório, 3 salas, móveis planejados, lavabo, 
churrasq, forno de pizza, amplo quintal, 3 vagas e lazer 
completo. R$650.000,00

APARTAMENTOS

AP01357 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, 
sala, coz, 1 vaga e port 24h. R$165.000,00
AP01353 – ED. AZALEIA - 3 dorms, coz. planejada, sala 
e gar. Port 24h. R$280.000,00
AP00695 – ED. TORRES DA LIBERDADE - 3 dorms (1 
suíte) c/ AE, sala, coz. c/ AE, lavand. c/ AE, 2 vagas e 
depósito c/ 3m². R$500.000,00. Aceita permuta.

TERRENOS

OPORTUNIDADE

LOTEAMENTO INDUSTRIAL EUROPARK – 500m². 
R$250.000,00
TE01744 – COND. JD. DOS IMPÉRIOS – 225m². 
R$150.000,00
TE01568 – COND. JD. RES. VIENA – 250m². Condo-
mínio com piscina adulto e infantil, salão de festas, play 
ground e campo. R$180.000,00
TE01749 – JD. CALIFÓRNIA – 260m². R$300.000,00.

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, cozinha e gar. 
R$800,00 isento de IPTU
CA03646 – PQ. DAS NAÇÕES - 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$850,00 isento de IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03883 – JD. OLIVEIRA CAMARGO – 2 dorms, sala, 

coz e gar. R$600,00 + IPTU
CA03541 – VL. BRIZZOLA – 2 dorms, sala, coz e copa. 
R$900,00 + IPTU
CA02815 – CANDELÁRIA - 2 dorms, sala, cozinha (s/ 
garagem). R$1.000,00 isento de IPTU
CA03773 – PQ. DAS BANDEIRAS – 2 dorms, sala, coz 
e gar. R$1.100,00 + IPTU
CA1767 – JD. REGINA - 2 dorms (1 suíte c/ hidro), sala 
2 amb, coz. Integrada, gar e edícula. R$2.000,00 + IPTU

CASAS C/ 3 DORMITÓRIOS

CA03593 – JD. RENATA - 3 dorms (1 suíte c/ AE e 
hidro), sala, copa, coz. Planejada e gar. p/ vários carros. 
R$1.400,00 + IPTU
CA03885 – JD. ADRIANA – Sobrado: 4 dorms, sala, copa, 
coz. e 1 vaga. R$1.400,00 + IPTU
CA1488 – JD. TROPICAL – 3 dorms (1 suíte), sala, coz e 
gar. R$1.500,00 + IPTU
CA03036 – JD. POMPEIA - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, 
copa e 2 garagens. R$2.200,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, copa, 
coz e gar. R$2.500,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02900 – PQ. DOS GUARANTÃS - 3 dorms (1 suíte), 
sala, lavabo, coz, lavand, churrasq e 2 vagas. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond.
CA03517 – VILLA BORGHESE – 4 suítes (1 máster), 
sala 2 ambs, coz. plan, lavand. plan, escrit, lavabo, pisc, 
1 dorm, área c/ churrasq, sauna e 4 vagas. R$5.000,00 
+ IPTU + Cond.

APARTAMENTOS

AP00805 – CIDADE NOVA II - Kitnet mobiliado. R$800,00 
isento de IPTU
AP00756 – JD. PORTAL DO SOL – 2 dorms, sala, coz e 
gar. R$800,00 + IPTU
AP00552 – ED. ANA ELISA – 2 dorms, sala, coz. e gar. 
R$750,00 + IPTU + Cond.
AP0379 – RES. VANDO - 2 dorms, sala, coz. planejada e 
1 vaga. R$1.400,00 + IPTU + Cond.
AP0294 – ED. MARGARETH - 2 dorms, sala, coz e gar 
cob. R$1.300,00
AP01350 – RES. RES. VISTA VERDE - 3 dorms (1 
suíte), sala 2 amb, coz. planejada e gar. R$1.350,00 + 
IPTU + Cond.
AP00895 – ED. SPAZIO ILLUMINARE - Mobiliado: 3 
dorms (1 suíte), sala, coz. e garagem. R$1.500,00 + 
IPTU + Cond.

SALAS COMERCIAIS

SL00348 – JD. MORADA DO SOL – 40m² c/ WC. 
R$700,00 + IPTU
SL00367 – CIDADE NOVA I – Piso Superior: 60m² c/ 1 
WC. R$1.000,00 + IPTU
SL0091 - ED. AMBASSADOR- 30m² C/ 1 WC. R$1.000,00 
+ IPTU + Cond.
S00235 – VL. SFEIR – 137m². 3 salas, WC, copa, A/S e 2 
vagas de gar. R$1.200,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), 
coz e estac. R$6.000,00 + IPTU

CHÁCARA

CH00537 –ALTOS DA BELA VISTA - sala, copa, coz, 
lavand. e 2 dorms. (1 suíte c/ hidro e 1 suíte c/ sala de 
estar), churrasq, pisc, canil e viveiro avarand. no piso sup. 
R$2.400,00 + IPTU

CA0328 – CASA – VILA FURLAN - Casa com 04 dormitórios sendo 
01 suíte no piso superior e 02 dormitórios + 01 suíte no piso inferior, 
banheiro social, sala, copa, cozinha, área de serviço, área gourmet 
com churrasqueira e garagem 04 vagas. + Salão comercial com 
70,00 m² (locado) A/T 340,00 m² A/C 370,00 m² - R$600.000,00 
(locação -R$2.300,00+IPTU)

CA03856 – SOBRADO – JD ESPLANADA - 04 suítes, sala 02 
ambientes, cozinha, edícula com 01 dormitório e wc, churrasqueira 
e 04 vagas. – R$ 750.000,00 (Locação – R$ 3.400,00)

CH00235 – CHÁCARA – CONDOMÍNIO SHANADU - 3 dormitórios, 
2 salas, 1 banheiro, 2 vagas. Condomínio com 3 lagos, campo de 
futebol, pista de cooper, segurança armada e portaria 24 Hrs. A/C 
258,75 mt² A/T 5.280,00 MT². Estudo Imóvel de menor valor como 
parte de pagamento - R$ 790.000,00

IMÓVEIS PARA VENDA 

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
98457-0730



B4 Imóveis

CASA VENDA NO JARDIM RECANTO DO VALLE Linda casa de 03 dormitorios sendo uma sui-
te,cozinha planejada churrasqueira em otimo acabamento R$ 435.000,00 aceita financiamento e 
imovel ate 50% do valor.                       

APARTAMENTO JARDIM MORUMBI - 02 dormitórios,sala,cozinha,wc,lav. 01 vaga de garagem
apenas 145.000,00 aceita financiamento

             ‘’SÓ UM CORRETOR DE IMOVEIS E CAPAZ DE REALIZAR
 SEU SONHO DA CASA PRÓPRIA’’

CASAS

CA00023- VILA FURLAN- 3 dorm, 1 suíte. Casa Nova ........... R$ 365.000,00
CA00070- VILA SUÍÇA- 3 dorms 1 suíte.  Área gourmet. Edícula  .................... 
........................................................................................................ R$ 720.000,00
CA00078- PAU PRETO- Sobrado com 3 dorms 1 suíte. Aceita permuta .......... 
........................................................................................................ R$ 530.000,00
CA00006 – JD SÃO FRANCISCO – sobrado 2 dorms 1 suite. (troca por apto  
......................................................................................................... R$320.000,00 
CA00077- JARDIM ESPLANADA 2- 3 dorms 1 suíte. Ar cond. cerca elétrica . 
........................................................................................................ R$ 585.000,00
CA00071- JARDIM MORADA DO SOL- 2 dorms + dep. E edícula do fundo .. 
......................................................................................................... R$285.000,00
CA00008- MONTE CARLO- 2 dorms 1 suíte + dep. Casa novaR$ 250.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00027- VILAGGIO DE ITAICI- 3 doms 1suíte. Aquec. solar  R$ 480.000,00
CA00001- VILA VENEZA -3 dorms + dep.................................. R$ 385.000,00
CA0059 –JD MONTREAL -3 dorms 1 suíte + dep. Espaço gourmet ................ 
........................................................................................................ R$ 450.000,00
CA00028- JD DOS IMPÉRIOS- 3 dorms 1 suíte + dep. Excelente imóvel.   ..... 
........................................................................................................ R$ 390.000,00
CA00021- MORADAS DE ITAICI-3 dorms + dep. Aceita permuta.  .................. 
....................................................................................................... R$ 350.000,00.
CA00079- PARK REAL- 3 dorms + dep . Casa nova. .............. R$ 405.000,00
CA00034- MESON BLANCHE- 3 suítes + dep. Linda Casa .... R$ 880.000,00 

APARTAMENTO

AP00009 – GIOVANNA – 3 dorms  1 suíte + dep. Otima Localização .  ........... 
........................................................................................................ R$ 850.000,00
AP00028- CENTRO -2 dorms + dep. Varanda  e elevador ....... R$ 320.000,00
AP00021 – VARANDAS DO BOSQUE - 02 dorms + dep. Ótima localização .. 
........................................................................................................ R$ 260.000,00
AP00020 - CLAUDIA -02 dorms + dep. Excel. local ................. .R$ 280.000,00
AP00019 – AZALÉIA – 03 dorms + dep. ................................... R$ 198.000,00
AP00008- JD SEVILHA- 2 dorms  + dep. Varanda gourmet. Seg.24h .............. 
........................................................................................................ R$ 215.000,00

CHÁCARAS

CH00016 PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts  + const.casa ...... R$ 320.000,00
CH00012- MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m............. R$ 500.000,00
CH00019-JD ALDROVANDIA- 2 dorms + dep, poço art e caipira, toda cerca-
da.  ................................................................................................. R$ 240.000,00
CH00021- RECREIO CAMP. DE VIRACOPOS – 02 dorms + dep. Área gour-
met ................................................................................................. R$ 450.000,00
CH00003-ELIAS FAUSTO- Só terreno c/alambrado e muros, pomar e 
lago  .............................................................................................. R$ 100.000,00. 

SÍTIOS

ST00003-CARDEAL A ELIAS FAUSTO-3 dorms + dep. Área gourmet, logo e 
pomar. ......................................................................................... R$ 1.500.000,00
ST00004-MONTE MOR- Estrada municipal de Indaiatuba Monte Mor.............. 
..................................................................................................... R$ 8.000.000,00

TERRENOS

TE00021-JD PIEMONTE - 300 metros.  ..................................... R$ 160.000,00
TE00013-CAROLINE- 125 metros ................................................R$ 82.000,00
TE00041- CENTRO-   593 metros, terreno comercial com casa para demoli-
ção.  ......................................................................................................................... 
...................................................................................................... R$1.000.000,00
TE00043- SANTA CRUZ -355 metros, terreno com casa para demolição  ....... 
......................................................................................................... R$180.000,00
TE00074-RESIDENCIAL VILA SUIÇA- 360 metros. Aceita carro como parte 
pag  ................................................................................................. R$279.000,00 
TE00075-JD REGENTE- 301 metros. Comercial em frente ao Colégio Polo. .. 
......................................................................................................... R$325.000,00
TE00078-NOVA VENEZA-150 metros. Boa topografia, pronto para cons-
truir ................................................................................................. R$135.000,00

TE00080-PARQUE DOS INDAIÁS - 500 metros. Comercial .... R$375.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00046 JD ESPLANADA -03 dorms + dep. 4 vagas. Ótima localização  ...... 
...................................................................................................R$ 3800,00 + Iptu
CA00076 CENTRO- Comercial com 5 suítes + várias salas. 8 vagas. .............. 
..................................................................................................R$ 8000,00 + iptu.

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00046 VISTA VERDE- 3 dorms 1 suíte c/closet + dep. 2 vagas. .................. 
.....................................................................................R$ 2800,00 + cond + iptu
CA00004 JD ESPLENDOR - 5 suítes + dep e 4 vagas.  .................................... 
.....................................................................................R$ 8.600,00+ cond + iptu
CA00018- PARADISO- 3 suítes máster + dep. Piscina e jardim.  ...................... 
....................................................................................R$ 5.000,00 + cond + iptu
CA00075- JD DOS AROMAS- 3 dorms 1 suíte. 4 vagas  .................................. 
....................................................................................R$ 3.000,00 + cond + iptu

CHÁCARAS

CH00015-ALTOS DA BELA VISTA- 3 dorms  1 suíte + dep. Churrasq.  .......... 
...................................................................................................R$ 3000,00 + Iptu

APARTAMENTO 

AP00001-LÊ CHATEAU FRONTENAC- 3 suítes + dep. 2 vagas. 118m .......... 
........................................................................................ R$2.800,00 cond + iptu
AP00010-EDIF MARAGOGI-3 dorms 1 suíte + dep. 1 vaga. ............................. 
.....................................................................................R$ 1700,00 + Cond + iptu
AP00009- EDIF GIOVANA- 3 dorms 1 suíte, + dep. 2 vagas ............................. 
.....................................................................................R$ 1 800,00 +cond + iptu 
AP00011- TORRE DE MÁLAGA - 03 dorms 1 suÍte + dep. 02 vagas ............... 
............................................................................................. R$ 3400,00   incluso
AP00020- EDIF.  CLAÚDIA - 02 dorms + dep. 1 vaga  ....................................... 
....................................................................................... R$ 1500,00  cond + iptu  
AP00021- VARANDAS DO BOSQUE - 02 dorms + dep.1 Vaga  ...................... 
......................................................................................... R$ 1300,00 cond +iptu
AP00026- PQ.  SÃO LORENÇO 2 dorms + dep. 1 vaga ................................... 
..........................................................................................R$ 800,00  cond + iptu 

SALÃO

SL00001- Av. Visconde de Indaiatuba 500m . ...................................................... 
..................................................................R$ 6.000,00 + iptu   ( piso superior )
SL00002- Av. Visconde de Indaiatuba 500m . ...................................................... 
..................................................................R$ 15.000,00 + iptu  ( piso inferior ).
Sl00003- Av. Visconde de Indaiatuba 500m  ..................... R$ 15.000,00 + iptu  

SALAS

SA00001- CENTRO- 13 salas comercial, com recepção wcs e coz.  ................ 
.................................................................................................R$ 8.000,00 + iptu.

CHÁCARAS EM CONDOMÍNIO

CH00008- RECANTO DAS FLORES- 4 suítes, 2 salas, 5 banheiros, 4 vagas  
....................................................................................... R$ 3.000,00 cond + iptu

GALPÕES 

GL0020- DIST INDUST.  NOVA ERA-A/T 500 – A/C 403,30 .............................. 
..................................................................................................R$ 5.000,00 + Iptu
GL00005 – CALDEIRAS  A/T 3000 – A/C 2000  .... R$ 34.000,00 cond + iptu
GL00005 – AMERICAN PARK – A/T 6839.68 – A/C 4442.00 ........................... 
............................................................................................... R$ 62.000,00 + iptu
GL00004 – CENTRO EMPRESARIAL – A/T 1380 – A/C 1170 ......................... 
..................................................................................................R$ 6.800,00 + iptu
GL00009 – VITÓRIA MARTINI - A/T 1000 – A/C 700  ..... R$ 10.000,00 + iptu
GL00018- RECREIO CAMPESTRE DE JÓIA- A/T 680 A/C 680  ...................... 
..................................................................................................R$ 5.000,00 + iptu

VENDAS
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

ref. site 798491 - Residencial Veneza – 2 dormt/ 1 suite/ sala / 
coz/ wc / lavand / 2 gar R$1.200,00 + IPTU

ref. site 830102 – Jd. Morada do Sol - um cômodo bem am-
plo com pia, tanque e banheiro com box blindex R$750,00 + 
IPTU 

ref. site 869402 – Jd. Morada do Sol - 2 dormt/ sala/ coz/ wc / lavand 
/ 1 gar R$950,00 + IPTU

ref. site 450602 - Recreio Camp Inter Viracopos – 3 dormt / 1 suite 
/ closet / 2 salas / mezanino / coz / lavand / quintal / churrasq / 
edícula com 1 dormt e wc – R$600.000,00 

ref. site 481502 - Jardim Santa Cruz - Área do Terreno - 
4.521,00m² R$ 9.042.000,00 / R$ 5.000,00 /mês

 ref. site 988502 - Park Real – 3 dormt / 1 suite / sala 2 ambt / coz / 
wc / lavand / churrasq / 2 gar R$505.000.00

ref. site 841502 - Residencial San Pietro – 2 dormt/ sala / coz / wc 
/ lavand /  gar R$255.000,00

ref. site 838991 - Jardim União - 2 dormt/ sala/ coz/ lavand / chur-
rasq/ gar e portão eletrônico R$1.100,00 + IPTU

ref. site 163661 – Jd Esplanada - 3 suites / sala 2 amb. / mezanino 
/ lavabo / coz.planej. / wc / wc ext. / as / despensa / area gourmet / 
gar.2+2 vagas. R$ 790.000,00

ref. site 250502 - Vila das Palmeiras - 2 dormt/ wc /cozinha planej/ 
sala estar e jantar/ lavand/ quintal/ 2 gar R$286.000,00 + COND 
+ IPTU

ref. site 084491- Jardim do Vale – kitnet – um cômodo bem amplo 
com pia, tanque e banheiro com box blindex R$900,00

ref. site 525302 - Grand Ville – 3 dormt/ 1 suite / sala / coz / wc / 
lavand / gar R$1.200,00 + Cond + IPTU / R$290.000,00
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Serviço Autorizado

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Reparos e reformas

Placas p/ túmulos Pousadas Psicóloga
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INDICADOR COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba Cartuchos

EletricistaDentistaDecoração

MecânicaJóiasFarmácias
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AUXILIAR DE LIMPEZA – Experiên-
cia na função e disponibilidade para 
trabalhar em escala 6x1.

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – Para 
trabalhar em empresa na cidade de 
Elias Fausto. Experiência na função. 
Residir em Elias Fausto.

AUXILIAR COMERCIAL – Para 
trabalhar em empresa do Ramo de 
Instrumentação. Técnico em Me-
cânica, Mecatrônica ou Automação 
Industrial. Residir em Indaiatuba. 
Experiência na área administrativa 
e comercial.

ANALISTA DE PCP – Experiência 
na função. Conhecimento no sistema 
TOTVUS Microsiga Protheus. Supe-
rior completo.

ASSISTENTE DE DEPARTAMEN-
TO PESSOAL – Experiência em 
fechamento de folha de pagamento, 
Residir em Indaiatuba.

ELETRICISTA PREDIAL. Experiên-
cia nas áreas de som e iluminação. 
NR 10. Para manutenção industrial 
e predial. 

ESTÁGIO EM LOGÍSTICA – Residir 
em Indaiatuba.

JARDINEIRO – Experiência na fun-
ção. Residir em Indaiatuba.

MECÃNICO DE MANUTENÇÃO 
– Experiência em manutenção de 
máquinas de usinagem. 

MONTADOR MECÂNICO – Ex-
periência na função. Residir em 
Indaiatuba.

MOTORISTA – CNH C. Conheci-
mentos em São Paulo. Residir em 
Indaiatuba.

PROGRAMADOR DE MAQUINAS 
CNC – Experiência na função. Cur-
sos relacionados a área. Residir em 
Indaiatuba.

SOLDADOR – Experiência em 
Solda TIG e já ter trabalhado com 
chapa fina de aço Inox. Residir em 
Indaiatuba.

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

selecao@joblinerh.com.br
ACESSE NOSSO SITE: 

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

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

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

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

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

ao Pat com todos os documentos.

Acabador de mármore e granito

Atendente de lanchonete

Atendente de pedágio

Auxiliar administrativo( PCD)

Auxiliar de cozinha

Auxiliar de enfermagem

Auxiliar de limpeza

Auxiliar de linha de produção(Masculi-
na serv. Pesado)

Chefe de serviço de limpeza

Cozinheiro

Eletricista

Empacotador a mão(PCD)

Encanador

Enfermeiro

Fiscal de loja

Fisioterapeuta geral

Fonoaudiólogo geral

Mecânico de manutenção de empilha-
deiras

Mecânico de refrigeração

Montador de estruturas metálicas

Motorista de caminhão

Motorista de caminhão-guincho pesa-
do com munk

Oficial de serviços gerais na manuten-
ção de edificações

Oficial de serviços gerais na manuten-
ção de edificações(PCD)

Operador de caixa

Operador de pá carregadeira

Operador de prensa

Operador de tesoura mecânica e 
máquina de corte, no acabamento de 

chapas e metais

Operador de zincagem

Pedreiro

Pintor industrial

Pizzaiolo

Repositor de mercadorias

Serrador de mármore

Serralheiro Industrial

Soldador

Supervisor de produção na mineração

Supervisor de vendas de serviços

Técnico de enfermagem

Técnico em manutenção de equipa-
mentos de informática

Torneiro mecânico

Vendedor 

Vendedor (PCD)

Vigilante

EMPREGOS
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classificados

Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, 
banheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 
autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 (19) 
3875-2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO), BANHEIRO, 
GARAGEM P/01 CAR-
RO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-
sulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms 
no Jd. dos Imperios 
R$380 MIL  -  (19) 
98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do 
sol R$290 MIL - (19) 
98136-7331 
Casa  com 3 dorms 
( 1st) no Pq. Indaia – 
R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construto-
res é possível, desmem-
brar os 2700m² em 4 lo-
tes, sendo 3 de 380m² e 
1 de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
 OPORTUNIDADE! 
JD.LAGUNA EM SAL-
TO-SP. Casa de 02 
dormitór ios, sendo 
um suíte, sala/cozi-
nha americana, wc, 
garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em 
lote de180m2 + uma 
chácara de 100m2 (SÓ 
TERRENO) no bairro 
pedregulho em Indaia-
tuba-SP. troca-se por 
casa em Indaiatuba de 
menor ou igual valor. 
Base: R$310.000, 00. 
Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!

O P O R T U N I D A D E 
Ú N I C A ! !  J A R D I M 
MORADA DO SOL. 
Rua:77, próximo ao 
Parque Ecológico de 
R$210 .000 ,00  em 
oferta somente para 
o mês de fevereiro por 
R$195.000,00 03 dor-
mitórios, suíte, gara-
gem, bom acabamen-
to em lote de 125m2. 
Aceita:  R$110.000,00 
de entrada + 90 x 
R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
Corra!
JD.COLIBRIS - 02 dor-
mitórios (01 suíte) sala- 
cozinha –wc social- 
lavanderia, garagem 
p/02 autos. Oportuni-
dade única! Em oferta 
para o mês de fevereiro 
de: R$300.000,00 por 
apenas: R$265.000,00, 
ou terreno no negócio. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
JARDIM ADRIANA 
- Excelente casa em 
dois pavimentos, sen-
do no pav superior: 02 
dormitórios (01 suíte) 
wc social, sacada com 
porta balcão com vista 
para o Parque Ecoló-
gico e no pav inferior: 
sala 02 ambientes –
lavabo, wc social, la-
vanderia, edícula   e 
grande espaço de ter-
reno com piso ideal 
para piscina, garagem 
com portão eletrôni-
co. De R$350.000,00 
em oferta durante o 
mês de fevereiro por 
R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. 
Aceita apartamento no 
negócio.
OPRTUNIDADE! JAR-
DIM ITAMARACÁ - 02 
dormitórios (01 suíte) 
wc social, sala, cozi-
nha, garagem com por-
tão eletronico,110m² 
de área construída, 
em lote de 133m² do-
cumentos em ordem 
para financiamento. 
Apenas R$255.000,00 
aceita terreno e carro. 
F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
Jardim I tamaracá 
Vendo/Troco - Casa 
com 123metros de 
área contruída, em 
terreno de 400 me-
tros, com 3 dormitórios, 
sendo uma suíte e um 
WC social, sala, cozi-
nha, área de serviço, 
garagem p/ 3 carros, 
todos com acabamento 
em piso frio, corredor 
lateral com 1,5 metros 
de largura, no fundo 
uma área do terreno 
com 123m², com opção 
para outra construção, 
como casa terrea e/ou 
sobrado. Aceito per-
muta por casa de me-
nor valor, nos bairros: 

Maria Helena, Jardim 
Aquario, Cidade Nova 
I e II. O imóvel encon-
tra-se em perfeito es-
tado de conservação, 
não necessitando de 
gasto com pinturas e 
outros serviços. Valor: 
R$580.000,00. Contato 
direto c/ proprietário 
F.: (19) 3875-0667. 
Doc: OK
Vendo casa no Jar-
dim Oliveira Camar-
go - 5 comôdos sala, 
cozinha, 3 dormitó-
rios, 2 banheiros e 
entrada para carro. 
Aceito financiamen-
to pela caixa . Valor 
R$190.000,00. F.:(19) 
3835-1210 / (19) 3834-
8020 / (19) 98316-2829 
WhatsApp
CASA– VILA FURLAN 
- 03 dorm.  sendo 01 
suíte, sala de estar e 
jantar, coz. planejada, 
02 wc, 01 lavabo, área 
de serviço, churras-
queira e garagem 02 
vagas. A/T  180M² A/C  
150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamen-
to). F.: (19) 3935-
CASA – JD ESPLA-
NADA - 03 dorm. sen-
do 01 suíte, 01 WC, 03 
sacadas, sala de estar, 
jantar e sala de tv, coz. 
planejada, dorm. de 
empregada com WC, 
área gourmet, espaço 
p/ piscina com enca-
namento preparado, 
aquecimento solar em 
todos os cômodos e 
garagem coberta 02 
vagas. A/T  360,00 
M²e A/C  270,00 M² - 
R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com 
planejados, Sala, Co-
zinha com Planeja-
dos, 1 WC, área de 
serviço, Garagem  4 
vagas sendo 2 cober-
tas. A/C 190,00M² e 
A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dor-
mitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de 
serviço e garagem 02 
vagas A/C 125,00M² 
E A/T 125,00M²  - 
R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Vende-se  casa no 
Jardim Morada do 
Sol - Garagem 2 carros 
com portão eletronico, 
sala, cozinha, banhei-
ro, 2 quartos sendo 1 
suíte, parte superior 
lavanderia e banheiro. 
Estuda troca por ter-
reno de menor valor 
como forma de paga-
mento. F.: (19) 99735-
5418. Tratar c/ Antonio. 
Valor: R$ 380.000,00

Vendo casa Cond. 
Jd. Park Real – Casa 
nova em fase de aca-
bamento: 3 dormitórios 
(1 suíte), cozinha ame-
ricana planejada, espa-
ço gourmet, lavabo e 
banheiro social, sala, 
lavanderia, garagem 
coberta para 2 carros, 
lazer e portaria 24h. 
R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo casa - Sobrado 
Jd. Moacyr Arruda – 2 
dormitórios com armá-
rios, 1 suíte, ar condi-
cionado, sala de estar 
2 ambientes, lavabo, 
banheiro social, cozi-
nha com armários, ba-
nheiro social, área de 
serviço, churrasqueira 
com pia, aquecimento 
solar, portão eletrô-
nico, cerca elétrica e 
garagem para 4 car-
ros sendo 2 cobertas. 
R$560.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, am-
plo quintal, garagem 
para 3 carros e área 
de lazer. R$3.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$650.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Casa Jardim Aquá-
rios - Casa nova c/ 
3 dorms, sendo uma 
suíte, wc social, cozi-
nha, área de serviço, 
garagem coberta para 
dois autos, piso porce-
lanato. R$ 385.000,00. 
F.: (19) 99115-8368
Casa Vila Suíça - So-
brado com uma suíte, 
planejados, wc social, 
sapa para dois ambien-
tes, lavabo, cozinha 
planejada, despensa, 
wc, área gourmet e ser-
viço. Garagem coberta 
para dois autos, com 
churrasqueira e forno 
de pizza.  A/T300m A/C 
180m. R$ 720.000,00. 
F.:(19) 99115-8368
Vende-se uma casa 
dois quartos, sala, cozi-
nha, garagem coberta 
e área de serviços A.T. 
125m² A.C. 99m². Valor 
R$215.000,00. Aceita 
carro e Financiamento. 
F.: (19) 99124-2964
Vendo / Troco - Casa 
com 3 dormitórios sen-
do 3 suítes, garagem 
para 3 carros, área 
de lazer. Troco por 
2 casas construídas 
no mesmo terreno. 
Valor R$700.000,00 
Aceito propostas. F.: 
(19)99250-3154 Direto 
com proprietário.

 
CASA -JD. MONTE 
VERDE - 01 dorm., 
sala, coz., WC, lavan-
deria e garagem 01 
vaga. - R$750,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de ser-
viço e garagem 02 va-
gas. Ótimo acabamen-
to. - R$1.350,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 03 
dorm., sendo 02 com 
sacada, sala para 02 
ambientes, copa/coz. 
com balcão planejado, 
02 WC, 02 lavanderias 
(sendo 01 no piso su-
perior), churrasqueira 
e garagem 02 vagas 
com portão eletrônico. - 
R$1.400,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
Vendo ou Alugo So-
brado Cond. Jd. dos 
Aromas – 3 dormitó-
rios (1 suíte), escritó-
rio, sala 3 ambientes, 
lavabo, churrasqueira, 
forno de pizza, am-
plo quintal, garagem 
para 3 carros e área 
de lazer. R$3.000,00 
+ IPTU + Cond. ou 
R$650.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
Aluga – se casa Cond. 
Parque dos Guaran-
tãs - 3 dormitórios (1 
suíte c/ armários embu-
tidos), sala, lavabo, co-
zinha, lavanderia, chur-
rasqueira e 2 vagas de 
garagem. R$1.900,00 
+ IPTU + Cond. Fone: 
(19) 99778-4336
Aluga-se Casa Jar-
dim Paradiso - Lindo 
sobrado com 3 sítes, 
c/1 master. Piscina e 
jardim. R$ 5.000,00 
+ iptu + cond. F.:(19) 
99166-8272

 
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$ 800 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 
3 dorms na Cidade 
Nova R$350 MIL - (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Apartamento com 3 
dorms no bairro chá-
cara do trevo R$370 
mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), ba-
nheiro, garagem p/01 
carro . cond:200,00 
i nc luso  água  R$ : 
175.000,00.
Vendo apt no Centro 
com 2 dorm. + 1 suíte, 
todos os cômodos com 
armário, garagem p/ 2 
carros e cozinha plane-
jada. (19) 99697- 6698
Vendo Apartamento 
Ed. Torres da Liber-
dade – 3 dormitórios (1 
suíte), WC social, sala, 
cozinha, lavanderia, 
2 vagas de garagem 
e home box no sub 
solo. Aceita permuta. 
R$500.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734

Vende - se Aparta-
mento Cocais II - 2 
dormitórios, banhei-
ro ,  sa la ,  coz inha , 
lavanderia e 1 vaga 
de garagem coberta. 
R$200.000,00. Fone: 
(19) 99194-0145
Oportunidade Apar-
tamento Jd. Tropi-
cal – 2 dormitórios 
sendo 1 suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, 
lavanderia, WC so-
cial, varanda gourmet 
e 1 vaga de garagem. 
R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Apartamento Sala Li-
ving - Bosqueirão San-
tos-SP - Frente prédio 
na praia F.: (13) 99718-
5517 / (13) 99712-3768 
WhatsApp
Apartamento 2 dorm, 
suite - Frente ao mar 
Vila Caiçara / Praia 
Grande   F.: (13) 99718-
5517 / (13) 99712-3768 
WhatsApp

 
Vendo ou Alugo apar-
tamento no condo-
mínio Bosque dos 
Indaiás - com 2 dor-
mitórios, sala em L, 
garagem coberta. Va-
lor R$190.000,00. F.: 
99416-9250

 
Sitio Estrada Mato 
Dentro  - Valor: R$ 
2.500. 000,00 F.: (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Precisa-se de caseiro 
para serviços gerais 
em sítio na estrada 
de Indaiatuba para 
Monte Mor. Boa lo-
calidade para morar 
F.: (19)99736-7983 ou  
99619-2921 (WhatsA-
pp)
Sítio Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 
dormitórios, 2 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada, pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 1 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de, diversas árvores 
frutíferas, playground 
, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor va-
lor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
CHÁCARA – LAGOS 
DE SHANADU -03 
dorm., sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, 
wc, área de serviço 
e garagem 02 vagas. 
Gramada e possui pis-
cina. A/C 258.78M² e 
A/T  5 .280M²  -  R$ 
790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Chácara - Recanto 
das Flores Linda com 
planta aprovada para 
casa com piscina. Po-
mar, área gourmet, 
com churrasqueira , 2 
wcs, cozinha, dispen-
sa, logo com peixes. 
A/T500m A/C 200m² 
R$ 700.000,00. F.: 19 
99115-8368

Parque das Ban-
deiras - Chácara de 
1000 metros casa c/4 
dorms, 2 suítes. Em 
construção. Valor R$ 
320.000,00. F.: (19) 
97423-3079
V e n d o  C h á c a r a 
2.500m² Colinas do 
Mosteiro - fundo para 
o lago à 100 metros 
da portaria. F.: (13) 
99718-5517 /  (13) 
99712-3768 WhatsApp

 
Terreno Condomínio 
Terracota - Plano boa 
localização 1808m² 
R$ 542.400,00 F.:(19) 
99115-8368
PARQUE SÃO LOU-
RENÇO (ÚNICO LOTE 
NA RUA) 150M2 – 
R$1060,00P/ M2 - 
ESCRITURADO. F.: 
(19)99762-7997 / (19) 
3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNI-
CO LOTE NA RUA) 
125M2 – PLANÍSSIMO 
– R$1.100,00 P/ M2 - 
F.:(19) 99762-7997 /  
(19) 3935-3294
Jardim Piemonte - 
311m².  Boa topografia 
R$ 160.000,00 F.: (19) 
99166-8272
Europark Terreno 
Industrial - 1000m² 
ótima topografia R$ 
400.000,00 F.:(19) 
99166-8272
Jardim Bréscia - Opor-
tunidade única, TER-
RENO com 200m2, 
plano, na quadra H, 
com escritura e re-
gistro, R$165.000,00. 
Estuda -se proposta. 
F.: (19) 3834-6222 / 
(19) 98394-0038. 
Terreno no Distri-
to Industrial Vitória 
Martini. Rua: Mafalda 
Barnabé Soliani com 
Alberto Magnusson 
lote de esquina poden-
do construir 5 galpões, 
área 1322,72m² lote 
21 quadra F. Valor: 
R$600.000,00 parcelo 
em 6 vezes F.:(19) 
97420-5895
Vendo terreno Cond. 
Jd. Residencial Vene-
za - 250m². Condomí-
nio com piscina adul-
to e infantil, salão de 
festas, play ground e 
campo. R$180.000,00. 
Fone: (19) 99164-1734
Vende-se Terreno 
Cond. Jd. dos Im-
p é r i o s  –  2 2 5 m ² . 
R$150.000,00. Fone: 
(19) 99194-0145
Terreno Comercial - 
Ótima localização R$ 
1.000,00 o metro. F.: 
(19) 99721-0395
Terreno - Condomínio 
Terracota. Plano boa 
localização 1808m² 
R$ 542.400,00. F.: (19) 
99115-8368
Terreno Cardeal - 
125m²  R$ 82.000,00 
F.: (19) 997423-0379
Vendo Terreno - com 
300m² Jardim Espla-
nada I, excelente lo-
calização e topografia, 
a 50 metros da Av. 
do parque ecoógico 
5 minutos do centro, 
próximo ao Colégio 
Objetivo e o novo Su-
merbol, Padaria Suiça 
e Gianini, fácil acesso 
as rodovias. Doc: ok. 

Escriturado e registro. 
Contato F.: (19) 98288-
1728. Proprietário. Va-
lor:  R$ 235.000,00 Mil
Terreno Condomínio 
Horizontown - 450m² 
F.: (13) 99718-5517 / 
(13) 99712-3768 What-
sApp
Vende-se terreno na 
Vila Suiça - Todo mu-
rado 12 X 25 metros. 
Valor R$235.000,00. 
Tratar com proprietário 
F.: (19) 98324-3243

 
Vende-se Ponto – Jd. 
Regina - Salão odon-
tológico - 40m² mobi-
liado, 2 banheiros e 
garagem para 2 carros. 
R$25.000,00. Fone: 
(19) 99778-4336
SALÃO COMERCIAL 
–REC. CAMPESTRE 
JÓIA - 250m² cons-
truídos. Cozinha, me-
zanino, lavanderia, 02 
WC’s sendo 01 adap-
tado p/ cadeirante. - 
R$4.000,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal 
do Parque ecológico! 
São 500m² construí-
dos, possui mezanino, 
escritório e banheiros. 
- R$4.300,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
Vendo Marcenaria 
instalada e funcio-
nando ( vendo também 
somente as máquinas) 
F.: (19) 97423-3123

 
Vendo  TV PHILCO 
32” Led Slim. Valor 
R$800,00 á vista. Tra-
tar c/ Plínio. F.: (19) 
99358-4500
Cursos de cabelei-
reiro, manicure, ma-
quiagem, depilação e 
barbearia.Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Cursos de cuidador 
de idoso, atendente de 
farmácia, informática, 
rotinas administrativas 
e logística. Informe a 
senha J46 para rece-
ber desconto especial! 
Ligue: (19) 3318-4441 /
Whats 98965-8498
Vendo sofas 2 e 3 
lugares bom estado 
R$400,00. F.:  (19) 
3 8 7 5 - 4 7 3 7  /  ( 1 9 ) 
99380-5379
V e n d o  e s c r i v a n i -
nha nova sem uso 
R$350,00. F.:  (19) 
3 8 7 5 - 4 7 3 7  /  ( 1 9 ) 
99380-5379
Vendo Rack novo 2,0 
metro R$400,00.F.: 
(19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
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classificados
Vendo estabilizadores 
R$40,00 (Cada). Ca-
bos com 3 pinos, cai-
xas de som para com-
putadores, teclados e 
mouses. Preço Imper-
dível. F.: (19) 3875-
4737 / (19) 99380-5379 
Vendo cokpit com vo-
lante. R$1300. Tratar 
com Guilherme (19) 
99712-1426
Vendo Mesa de 8 luga-
res 2 metros de compri-
mento por 1 de largura. 
F.: (19) 99292-6972
Vendo Guarda rou-
pa em Bom estado 
cor: Marfim 4 gave-
tas e 4 portas  Va-
lor: R$190,00 F.: (19) 
98143-4184
Vendo Prensa Cami-
seta/caneca - Prensa 
plana 30x42 para subli-
mação de camisetas, 
almofadas, mouse pad, 
azulejo, mais Prensa 
para Canecas. R$ 900. 
F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço 
americano com col-
chão, jogo de lençol, 
mosquiteiro. R$ 200.F.: 
(19)98125-2939
Vendo 30 Penas de 
pavão verde R$200,00 
F.: (19) 98174-5270

Vendo Mobilete motor 
75 Caloi cor: Azul Fer-
rari F.:(19) 3875-7624
Vendo Maquina de 
costura Singer zig zag 
aceito cartão R$300,00 
F.: (19) 98174-5270
Vende-se Dvds raros, 
seriados, desenhos, 
entre outros Fone: 
(19)99193-2917 Wha-
tasApp
Vende-se Bacia de ba-
nheiro branca para por 
caixa R$20,00 Fone: 
(19)99193-2917 Wha-
tasApp
Vende-se uma camera 
Teck-Pick nova sem uso na 
caixa, grava, filma, e serve 
como web-cam R$300,00  
Fone: (19)99193-2917 
WhatasApp

 

Vende-se Idea 1.8 Ad-
venture Ano: 2015 Cor: 
Branco Km: 37.700 
Único dono. Falar com 
Zeca Cel: (19) 99889-
8368 WhatsApp
Vendo Montana/13 - 
Modelo: Sport Valor: 
R$33.000,00 F.: (19) 
99122-7378
 

Ofereço-me como 
consertos de maquina 
de costura industrial 
(Máquina reta duas 

1.LAMUIR PAGANINI 
com 84 anos, Casado (a) 
com MARIA GIRALDELLI 
PAGANINI, Sedo filho (a) 
de GOLO PAGANINI e 
ANGELINA MILANI. Dei-
xa Filho (s): ENI, LOUR-
DES, LAÉRCIO, ALÉ-
CIO, GERSON, ÉLCIO 
e SANDRA. Falecido (a) 
em: 21/05/2019, Sepul-
tado (a) no CEMITÉRIO 
IPORÃ PARANÁ aos 
22/05/2019.

2.ELISABETE APARE-
CIDA QUINTEIRO THIO-
BALDO com 55 anos , 
Casado (a) com MAR-
COS ANTONIO THIO-
BALDO sendo filho(a) 
de FLAVIO QUINTEIRO 
e MARIA MADALENA 
CONTI QUINTEIRO.
deixa filho(s): RAFA-
EL, MARCOS ( MAIO-
RES ), Falecido em: 
28/05/2019, e sepulta-
do(a) no CANDELARIA 
aos 29/05/2019. 

3.VERA LUCIA COSEN-
ZA PINTO com 71 anos , 
Casado (a) com OTANIR 
VAZ PINTO sendo filho(a) 
de ITALO FERDINANDO 
COSENZA e IVETTE 
NEVES COSENZA.
deixa filho(s): VANIA 52 
,SIMONE 49, MARCUS 
47, LUIZ OTAVIO 36, 
Falecido em: 29/05/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
30/05/2019. 

NOTAS DE FALECIMENTO
4.AURELINA ELOI DOS 
SANTOS com 77 anos , 
Casado (a) com MANO-
EL JOSE DOS SANTOS 
sendo filho(a) de PEDRO 
ELOI DOS SANTOS e 
SEVERINA ROSA DOS 
SANTOS.deixa filho(s): 
ANTONIO, VICENTE, MA-
RIA DAS DORES, LUCIA-
NA , CRISTIANE,CRIS-
TOVÃO, JOSE, (TODOS 
MAIORES), Falecido em: 
30/05/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 31/05/2019. 

5.MARCIANA DE MELLO 
DONEGÁ com 88 anos , 
Era Viúvo(a) de CELSO 
DONEGÁ sendo filho(a) 
de JOSE THEODORO DE 
MELLO e MARIA PRU-
DENCIA DA SILVA.deixa 
filho(s): WILSON, EDSON, 
CELSO, YARA -MAIORES, 
Falecido em: 30/05/2019, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
31/05/2019. 

6.MARIA DE LOURDES 
BENTO com 81 anos , 
Casado (a) com PEDRO 
BENTO sendo filho(a) de 
JOAO URBANO DA SIL-
VA e ZEFERINA MARIA 
DE JESUS.deixa filho(s): 
ANA,REGINALDO, DEO-
NILIA    FILHOS MAIORES, 
Falecido em: 30/05/2019, 
e sepultado(a) no DA 
SAUDADE-SALTO aos 
31/05/2019. 

7.TEREZINHA CARLET-
TI KRABENHOFT com 
76 anos , Era Viúvo(a) de 
CLAUDIO KRABENHOFT 
sendo filho(a) de CEL-
SO CARLETTI e LUZIA 
BELLEZI CARLETTI.dei-
xa filho(s): CLAUDIA 39, 
Falecido em: 01/06/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
01/06/2019. 

8.APARECIDA MAMEDIO 
MACHADO com 79 anos 
, Era Divorciado(a) de IZI-
DORO MACHADO sendo 
filho(a) de JOSE RIBEI-
RO MAMEDIO e MARIA 
EVANGELISTA.deixa fi-
lho(s): ANDERSON, JAIR, 
ALCIDES, VALMIR, ZILDA, 
ELIANE, ROZIMEIRE (TO-
DOS MAIORES), VALDIR 
( FAL ), ADEMIR ( FAL ), 
Falecido em: 01/06/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
02/06/2019. 

9.DECIO FELIX com 70 
anos , Casado (a) com ES-
COLASTICA DE ALMEI-
DA FELIX sendo filho(a) 
de AUGUSTO FELIX e 
APARECIDA SOARES 
FELIX.deixa filho(s): ELE-
ANDERSON 42, ELIANE 
40, VANIA 37, Falecido 
em: 01/06/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 02/06/2019. 

10.TALES VOLPE FER-
NANDES, com 25 ano(s) 

Casado (a) com MAIARA 
VOLPI FERNANDES sen-
do filho(a) de MARCIO 
TOBOLISKI FERNANDES 
e SIMONE TERESINHA 
ALVES, Falecido em: 
01/06/2019, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/06/2019. 

11.MARIA CANDIDA 
BEGO WELKE com 81 
anos , Era Viúvo(a) de 
ALDO WELKE sendo fi-
lho(a) de ARNALDO BEGO 
e ANNA RITA BEGO.deixa 
filho(s): RAQUEL 52, RO-
NALDO 50, RENATO 47, 
Falecido em: 02/06/2019, 
e sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 02/06/2019. 

12.CARLOS ROBERTO 
FACIOLLI com 60 anos 
, Casado (a) com NAL-
VA SANTOS FACIOLLI 
sendo filho(a) de JOSE 
FACIOLLI e MARIA JO-
SEFA G FACIOLLI.deixa 
filho(s): CARLOS RODRI-
GO 40 ,FERNANDO 37 
,ELIANE 35, Falecido em: 
02/06/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 03/06/2019. 

13.SIVANEI ANTONIO 
PIGATTO com 78 anos 
, Casado (a) com MA-
RIA ISABEL SEABRA 
PIGATTO sendo filho(a) 
de PRUDENTE PIGAT-
TO FILHO e APARECIDA 
PRATA PIGATTO.deixa 
filho(s): ADRIANA 52, 

MARCELO 51, Falecido 
em: 02/06/2019, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 03/06/2019. 

14.JOÃO  NAVES DE 
SOUZA com 79 anos , Era 
Viúvo(a) de APARECIDA 
RODRIGUES DE SOUZA 
sendo filho(a) de GERAL-
DO NAVES DE SOUZA e 
MARIA JOSE DA SILVA.
deixa filho(s): VALDIR 56, 
EDWARD 54, JOÃO 53, 
MARILSA  50, ROSANA 
48, RODRIGO 38. Falecido 
em: 02/06/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/06/2019. 

15.ANTONIO WOLF com 
84 anos , Casado (a) com 
MARIA PARECIDA FACIO 
WOLF sendo filho(a) de 
WALTER WOLF e DU-
ZOLINA CREATO WOLF.
deixa filho(s): MILTON 60, 
VALERIA 55, Falecido em: 
03/06/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 04/06/2019. 

16.CICERA SILVA BA-
TISTA com 61 anos , Era 
Viúvo(a) de ENOQUE AU-
GUSTO BATISTA sendo 
filho(a) de JOSE OLIVEI-
RA DA SILVA e MARIETA 
MARIA DO NASCIMEN-
TO SILVA.deixa filho(s): 
ELIEL, NEIVA, ELIEZER, 
ELIDA, ERICA (TODOS 
MAIORES), LÉIA ( FAL ), 
Falecido em: 03/06/2019, 
e sepultado(a) no PAR-

QUE DOS INDAIAS aos 
04/06/2019. 

17.JOSE BENEDITO 
MELA com 72 anos , Era 
Divorciado(a) de LENITA 
RIBEIRO NEVES sendo 
filho(a) de JOÃO MELLA 
e ANTONIA DE CAMPOS 
MELLA.deixa filho(s): SA-
MUEL 48, ELIANE 47, 
ERICA 32, Falecido em: 
03/06/2019, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 04/06/2019. 

18.LAURA ANTUNES 
DA SILVA com 76 anos 
, Era Viúvo(a) de DIO-
NIZIO BERNARDO DA 
SILVA sendo filho(a) de 
JOSE NUNES DA SILVA 
e VICENCIA ANTUNES 
DE SOUZA.deixa filho(s): 
VALDECI, MARIA, ELE-
NA (MAIORES), Falecido 
em: 03/06/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/06/2019. 

19.NEUZA URBANO com 
80 anos , Era Viúvo(a) de 
VICTORIO URBANO sen-
do filho(a) de CONSTAN-
TE FUNGARO e MARIA 
DO CARMO NUNES DOS 
SANTOS FUNGARO.deixa 
filho(s): PAULO 61.Faleci-
do em: 03/06/2019, e se-
pultado(a) no CANDELA-
RIA aos 04/06/2019. 

20.MANOEL MOREIRA 
DOS SANTOS com 82 
anos , Casado (a) com 

DOLORES ROSA DE OLI-
VEIRA SANTOS sendo 
filho(a) de JOSE MOREI-
RA DOS SANTOS e ANA 
MARIA DOS SANTOS.
deixa filho(s): LUCIMARIA, 
ROGERIO, ELIZABET, 
ELIANA, ELISANDRA, 
EDISON, EMERSON, 
EDILSON, ELIZETE, ELIE-
TE, EMANOELA  ( MAIO-
RES ) RUBENS ( FAL ), 
Falecido em: 03/06/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
04/06/2019. 

21.ITHAMAR DA SILVA 
DE OLIVEIRA DE SOUZA 
com 83 anos , Era Viúvo(a) 
de MANOEL SERAFIM DE 
SOUZA sendo filho(a) de 
JOÃO PAIXÃO DA SILVA 
e ELEODORA GOMES DA 
SILVA.deixa filho(s): HE-
MENEA, SAMUEL, ELISA, 
EVANILDE, LAUDICEIA, 
HELENA, ESMERIDA ( 
MAIORES ), Falecido em: 
03/06/2019, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/06/2019. 

22.ANDREA PERAL GA-
LHARDO com 48 anos , 
Casado (a) com EDUAR-
DO ROCHA CALASTRE 
sendo filho(a) de ANTONIO 
PERAL e MARIA RAMOS 
PERAL.deixa filho(s): VA-
NESSA 28, GEOVANA 18 
,EDUARDO 08, Falecido 
em: 04/06/2019, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 04/06/2019. 

23. MARIA ELIZA BATA-
JELLO CARDOZO com 
85 anos , Era Viúvo(a) de 
SEBASTIÃO CARDOZO 
sendo filho(a) de ALE-
XANDRE BATAJELLO e 
ANGELINA PERIN.deixa 
filho(s): ANTONIO , ED-
NEI , WILSON , ROSELI 
(TODOS MAIORES).
MARINALVA,ROBSON , 
ELAINE,ROSANGELA( 
FALECIDOS), Falecido 
em: 04/06/2019, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 04/06/2019. 

24. MARIA DE LOUR-
DES DA SILVA FUKU-
TANI com 70 anos , Ca-
sado (a) com TAKESHI 
FUKUTANI sendo filho(a) 
de  e JOSEFA MARIA 
DA SILVA.deixa filho(s): 
ROGERIO,ANA , KEN-
ZO - TODOS MAIORES, 
Falecido em: 04/06/2019, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
05/06/2019. 

25. JUVENAL RAIMUN-
DO RIBEIRO com 72 
anos , Era Separado(a) 
de MARIA ADELAIDE DA 
SILVA MARTINS sendo 
filho(a) de ARMANDO RI-
BEIRA DE SOUZA e INA-
CIA GALVÃO RIBEIRO.
deixa filho(s): NILSON 
41 JULIANA 40 FABIA-
NO 37 GABRIELE 34, 
Falecido em: 04/06/2019, 
e sepultado(a) no  aos 
05/06/2019.

agulhas, travete, ga-
loneira e interlock) F.: 
(19) 99212-1731 
Ofereço-me  como 
Revisão Manutenção 
e instalação: Alarmes 
- cerca elétrica pontei-

ro e portas eletronicas 
- cameras acesso re-
moto. Elétrica, PABX, 
interfonia predial, re-
sidencial, comercio, 
condomínio F.:(19) 
991932917

Ofereço-me como 
prestador de serviços 
de pedreiro, encanador, 
eletricista e jardineiro. 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos F.: 
(19) 3875-7624

Ofereço-me para ins-
talação, manutenção, 
revisão preventida e 
corretiva de alarmes, 
cameras cftv, cerca 
eletr ica, porteiro e 
video porteiro entre 

outros. Preços promo-
cionais Indaiatuba e 
região. Faça um orça-
mento sem compromis-
so  Fone: (19) 99193-
2917 WhatsApp



B16 Serviços / Utilidades


