
P. A18

Chefs pela Apae será 
dias 24 e 25 na Viber

EVENTO

DIVULGAÇÃO

P. A14

CÂMARA

PEDESTRES

Primeira sessão 
do semestre teve 
127 proposituras

DPVAT paga 260 
indenizações por 
dia em todo país

A 19ª sessão da Câ-
mara, na segunda-feira 
(5), marcou o retorno dos 
vereadores após o recesso 
de julho, com um número 
expressivo de propositu-
ras: foram 127, sendo 96 
indicações, 19 moções e 
12 projetos de lei. Destaque 
para o Projeto de Lei Com-
plementar 04/2019, que 
permite o parcelamento em 
até 144 vezes de débitos 
municipais de natureza 
tributária ou não tributária.

O Topázio Cinemas exibirá Eu Sou Brasileiro, dirigido e roteirizado por Ales-
sandro Barros, a partir da próxima quinta-feira, 15 de agosto. O filme, gravado 
em Indaiatuba, conta com Daniel Rocha, Fernanda Vasconcellos, Cristiana 
Oliveira, Letícia Spiller e grande elenco. A venda de ingressos começa na 
quarta-feira (14) e as sessões acontecem no Polo Shopping.

A segunda edição reunirá diversos restaurantes com pra-
tos a preços acessíveis. Também estão previstas apresen-
tações culturais, feira de artigos variados e aulas-show 
que integram a comemoração da Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. 

Eu Sou Brasileiro chega às telas 
do Topázio Cinemas no dia 15
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Cidade é menos violenta da RMC

Saúde descarta 
surto e 17 casos 
estão em análise
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Dados do Ipea destacam Indaiatuba como segunda do país entre 310 municípios
O Instituto de Pesqui-

sa Econômica Aplicada, 
em parceria com o Fórum 
Brasileiro de Segurança 
Pública, divulgou na última 
segunda-feira (5) o Atlas 
da Violência – Retrato 
dos Municípios Brasileiros 
2019. Indaiatuba subiu 
da nona para a segunda 
menos violenta do país e 
ocupa a primeira colocação 
na Região Metropolitana 
de Campinas. O estudo 
analisou 310 municípios 
brasileiros com mais de 100 
mil habitantes em 2017.

Trabalho intensivo da Guarda Civil e parceria com as polícias Militar e Civil foram importantes para manter bons índices de segurança, segundo Prefeitura

DIVULGAÇÃO



Editorial
Inteligência e ação!

Artigo

A semana começou com uma importante notícia: In-
daiatuba subiu da nona para a segunda posição entre as 
cidades menos violentas do país e ocupa a primeira co-
locação na RMC (Região Metropolitana de Campinas), 
segundo o Atlas da Violência – Retrato dos Municípios 
Brasileiros 2019, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Eco-
nômica Aplicada em parceria com o Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. A pesquisa envolveu 310 municípios 
brasileiros com mais de 100 mil habitantes em 2017 e foi 
divulgada na segunda-feira (5).

Números são sempre importantes para que as estatís-
ticas comprovem-se eficientes onde mais interessam: nas 
ruas. Por aqui, a Guarda Civil desempenha um papel im-
portantíssimo, em parceria com as polícias Militar e Civil, 
principalmente quando o assunto é inteligência. Muito 
mais do que combater o crime, as autoridades policiais 
precisam compreender suas raízes, planejando assim ações 
mais efetivas, que transcendam o simples ato de resolver 
as ocorrências em andamento. É um trabalho difícil, que 
exige conhecimento, tecnologia e, principalmente, o apoio 
de toda a população. Isso mesmo, da sua ajuda. 

Muitas vezes, quando conferimos dados como esses 
divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da, precisamos saber de onde saem estes números. E então 
voltamos a destacar a importância das estatísticas. O que, 
quando e onde aconteceram as ocorrências, tudo isso só é 
possível se a vítima prestar queixa e abrir um boletim. Se 
considerarmos quaisquer crime  banal demais, então es-
tamos concordando - mesmo que de forma insconciente 
- com aqueles que o estão cometendo. E isso é apenas o 
começo do fim. 

Às forças policiais, nosso reconhecimento pelos servi-
ços prestados. Mas ainda há muito a melhorar. À sociedade 
civil, cabe cobrar seus representantes eleitos para que no-
vos investimentos sejam feitos. Em uma próxima oportu-
nidade, falaremos sobre o crime e como a atual situação 
socioecônomica do país tem sua responsabilidade neste 
quadro que se agrava mais a cada dia.  

Chineses mostram interesse  
no Trem Intercidades

São Paulo já reciclou 185 
toneladas de lixo eletrônico

Na segunda-feira (5), no primeiro dia 
de reuniões da missão internacional 
à China, o Governador João Doria 
esteve com o Presidente da China 
Railway Construction Corporation 
(CRCC),  Chen FengJian,  que 
demonstrou interesse em investir 
em projetos de infraestrutura em 
São Paulo, especialmente no Trem 
Intercidades (TIC), que ligará São Paulo 
às regiões de Campinas e Vale do Paraíba.

Com 65 pontos de coleta espalhados pelo 
estado de São Paulo, a Green Eletron reco- 
lheu, desde o final de 2017, cerca de 185 

toneladas de lixo eletrônico. A iniciativa 
sem fins lucrativos para receber apare- 
lhos descartados pelos consumidores foi 
fundada em 2016 pela Associação Bra-

sileira da Indústria Elétrica e Eletrônica.  
Assim, as empresas começaram a atender 

o previsto na Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, legislação que entrou em vigor em 2010.
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Ao contrário do que muitas pessoas pensam, pai não é somente quem nos gerou. A figura paterna pode ser representada 
pelo tio ou avô que nos criou, e até mesmo pelo padrasto.

 
Somos do tempo em que não são raros os casos de casais que se apaixonam, têm filhos e terminam o relacionamento, 

alegando que o amor entre os dois chegou ao fim e que é melhor cada um seguir a sua vida. E, ao encerrar essa “sociedade”, 
pais e mães nem sempre avaliam as consequências da separação para seus filhos antes de começarem uma nova relação.

 
Surge assim, a “paternidade afetiva”: o novo parceiro da mãe, que geralmente fica com a criança, acaba por se tornar um 

verdadeiro pai no dia a dia desse novo núcleo familiar. O mesmo pode ocorrer com o pai separado, que acaba assumindo 
outro relacionamento também com filhos ou filhas.

 
O caminho mais comum e natural, porém, é que o avô passe a ser a figura paterna na vida de muitas crianças, assumindo 

em muitos casos até responsabilidades financeiras, tarefas de levar e buscar na escola, além dos compromissos de lazer e 
passeios.

 
Para a criança o avô/pai é uma referência de estabilidade e segurança, aquele “porto seguro” nos momentos difíceis, de 

turbulência, em seu novo modo de vida. Para o avô, que assume a “paternidade afetiva”, é uma experiência de vida muito 
gratificante porque, além da sensação de estar proporcionando o melhor para seus netos, a recompensa é certa. Todo o 
carinho, atenção e cuidados dispensados retornam em pequenos gestos de amor puro e sincero daquela frágil criança. Tudo 
isso renova suas forças e inspira iniciativas empreendedoras, para garantir que essa nova etapa da paternidade possa ser 
cumprida com a mesma dignidade da primeira.

 
A experiência comprova que os avós que recebem essa nova incumbência são mais felizes e realizados, porque acabam 

ganhando uma nova chance de educar, de maneira menos repressiva, sem repetir eventuais erros que tenham cometido na 
educação de seus próprios filhos. São mais tolerantes e compreensivos, 
mesmo quando têm que repreender ou corrigir algum comportamento er-
rôneo da criança.

 
Essa cumplicidade maior entre os avós e seus netos muitas vezes é mal 

compreendida e interpretada como uma proteção danosa à boa educação. 
Porém, se for impregnada de amor, paz, justiça e verdade, certamente será 
benéfica, porque oferecerá um espaço para o crescimento e amadurecimen-
to da criança, amenizando e até curando possíveis traumas decorrentes da 
separação dos pais. Mais do que presença física, toda criança quer e precisa 
da “paternidade afetiva”, presença amorosa e protetora que comunica o amor 
de Deus, o Pai das Misericórdias.

 
Nesse dia dos pais, queremos abraçar com profunda gratidão, a todos 

aqueles que, por laços biológicos ou afetivos, assumem plenamente a pa-
ternidade!

Pai é quem ama e cuida

A Nova Loja está contratando 
vendedora e costureira para 

consertos de roupas 
com experiência

Tratar direto na loja das 9h 
as 11h e das 14h às 17h

Rua Ademar Barros, 1011 - Centro

*José Expedito da Silva é jornalista e apresentador 
do Jornal Café da Manhã, pela Rádio Canção Nova.
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Dados do Ipea destacam cidade como segunda do país entre 310 municípios brasileiros

Indaiatuba é menos violenta da RMC
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O Ipea (Instituto de 
Pesquisa Econô-
mica Aplicada), 

em parceria com o Fó-
rum Brasileiro de Segu-
rança Pública, divulgou 
na última segunda-feira 
(5), o Atlas da Violência 
– Retrato dos Municípios 
Brasileiros 2019. Indaia-
tuba subiu de nona para a 
segunda menos violenta 
do país e ocupa a primei-
ra colocação na RMC 
(Região Metropolitana 
de Campinas). O estudo 
analisou 310 municípios 
brasileiros com mais de 
100 mil habitantes em 
2017 e tem como base 
de dados o Sistema de 
Informação sobre Mor-
talidade do Ministério da 
Saúde (SIM/MS).

Na lista das cidades 
menos violentas, Indaia-
tuba apresenta taxa esti-
mada de homicídios de 
3,5 e fica atrás apenas de 
Jaú, também localizada 
no Estado de São Pau-
lo, com taxa de 2,7. A 
terceira colocação ficou 

com Valinhos, com 4,7; 
a quarta com Jaraguá 
do Sul (SC), com 5,5; e 
a quinta com Brusque 
(SC), que apresenta taxa 
de 5,8. Na RMC, outros 
três municípios estão no 
grupo dos 20 menos vio-
lentos: Limeira em oitavo 
e Americana em nono, 
ambas com taxa de ho-
micídios de 7,7; e Itatiba 
em 17º, com taxa de 8,3.

Para o prefeito Nilson 

Gaspar (MDB), a classi-
ficação de Indaiatuba no 
ranking das cidades me-
nos violentas é resultado 
de trabalho contínuo. “Em 
Indaiatuba temos inves-
tido continuamente em 
tecnologia, equipamentos, 
sistemas de inteligência 
e treinamento do efetivo 
da nossa Guarda Civil. O 
município também traba-
lha em parceria com as 
polícias Militar e Civil e 

essa integração das forças 
tem ajudado muito a man-
ter bons índices”, analisa. 
“Estar entre os melhores 
municípios do país em 
Segurança é consequência 
de muito trabalho e plane-
jamento a longo prazo”.

Levantamento
O levantamento apon-

tou que dos 20 municí-
pios com menores taxas 
estimadas de homicídio 

por 100 mil habitantes no 
Brasil, 14 estão no Estado 
de São Paulo, três em San-
ta Catarina e outros três 
em Minas Gerais. Nesse 
grupo, os indicadores de 
desenvolvimento humano 
são mais parecidos com os 
países desenvolvidos.

Enquanto nos cinco 
primeiros municípios me-
nos violentos, com mais 
de 100 mil habitantes, a 
taxa estimada de homi-

cídios varia entre 2,7 e 
5,8, nos municípios mais 
violentos essa taxa varia 
de 145,7 a 115,6.

Dos 20 mais violen-
tos, 18 estão no Norte 
e Nordeste do País. O 
município mais violento 
do Brasil, com mais de 
100 mil habitantes, é 
Maracanaú, no Ceará, 
com taxa de homicídios 
de 145,7. Em segundo 
lugar está Altamira, no 
Pará, com 133,7; seguida 
de São Gonçalo do Ama-
rante, no Rio Grande do 
Norte, com taxa de 131,2 
homicídios. De acordo 
com o estudo, os municí-
pios mais violentos têm 
15 vezes mais homicí-
dios relativamente que 
os menos violentos.

Na avaliação da di-
reção do Ipea, o Atlas 
da Violência identifi-
cou uma heterogenei-
dade na prevalência da 
violência letal nos mu-
nicípios e revelou que 
há diferenças enormes 
entre as condições de 
desenvolvimento huma-
no nos municípios mais 
e menos violentos.

Trabalho intensivo da Guarda Civil e parceria com as polícias Militar e Civil são importantes para manter bons índices de segurança
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A 19ª Sessão Ordi-
nária da Câmara 
Municipal, rea-

lizada na última segun-
da-feira (5), marcou o 
retorno dos vereadores 
ao Plenário após o re-
cesso de julho, com um 
número expressivo de 
proposituras: foram 127 
no total, sendo 96 indi-
cações, 19 moções e 12 
projetos de lei. Destaque 
para o Projeto de Lei 
Complementar 04/2019, 
de autoria do Executivo 
Municipal, que altera o 
artigo 241, da Lei 1.284, 
de 20 de dezembro 1973, 
que institui o Código 
Tributário do Município 
de Indaiatuba.

Os vereadores vota-
ram e aprovaram em se-
gunda e última discussão 
o projeto de Lei de Di-
retrizes Orçamentárias 
(LDO) e o que proíbe a 
realização de procedi-
mentos veterinários que 
mutilem cães e gatos 
para fins estéticos. O nú-
mero elevado de propos-
tas foi comentado pelo 
presidente Hélio Ribeiro 
(PSB). “Esta é a prova 
do quanto os vereadores 
continuaram atentos e 
trabalhando pelo bem 
da cidade durante o re-
cesso”, destacou.

A sessão começou 
com a leitura das 96 indi-
cações de obras e serviços 
a serem executados pela 
Prefeitura. Edvaldo Ber-
tipaglia (PSB) apresentou 

A Prefeitura de Indaia-
tuba iniciou nesta semana 
o chamamento das empre-

Primeira sessão teve 127 proposituras
Vereadores aprovam LDO, parcelamento de débitos e fim da mutilação estética de animais
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

BINGO

No retorno ao Plenário após recesso de julho, vereadores apresentaram 96 indicações, 19 moções e 12 projetos de lei em sessão que durou mais de duas horas

quatro sugestões de obras 
e de serviços; Luiz Carlos 
Chiaparine (MDB), três; 
Alexandre Peres (SD), 15; 
Hélio Ribeiro, 16; Luiz 
Carlos da Silva (MDB), 
9; Arthur Spindola (PV), 
seis; João de Souza Neto 
(Januba - DEM), nove; 
Adeílson Pereira (Figura 
- PP), 18; Célio Massao 
Kanesaki (DEM), duas; 
Silene Carvalini (PP), 
duas; Luiz Alberto Pereira 
(Cebolinha - MDB), seis; 
e Ricardo França (PRP), 
sete.  

Parcelamento 
Por meio do Projeto 

de Lei Complementar 
04/2019, o artigo 241 
da lei 1.284, que insti-
tui o Código Tributário 
de Indaiatuba, passa a 
vigorar com a seguinte 
redação: “tratando-se de 
pessoa física ou equipa-
rada que não disponha de 
condição financeira para 
adimplir regularmente 
débitos municipais de 
natureza tributária ou 
não tributária, poderá 
ser concedido parcela-

mento especial da dívi-
da em até 144 parcelas 
mensais, de modo que 
o número das parcelas 
se ajuste às condições 
socioeconômicas do re-
querente”.

Para ter acesso ao 
parcelamento, o reque-
rente deve ter renda per 
capita de até dois salários 
mínimos; ser proprietá-
rio ou compromissário 
comprador de um único 
imóvel no município; 
e residir no imóvel ou, 
se alugado, comprovar 

o uso do aluguel, total 
ou parcialmente, para 
a locação do imóvel de 
residência.

A análise das condi-
ções socioeconômicas 
será objeto de relatório a 
ser elaborado por assis-
tente social do quadro de 
pessoal da Prefeitura. A 
deliberação final quanto 
à concessão do benefí-
cio, inclusive quanto ao 
número de parcelas, com-
pete ao Departamento de 
Dívida Ativa, observadas 
as conclusões do relatório 

socioeconômico.
O valor mínimo de 

cada parcela não poderá 
ser inferior a duas Ufesps 
(Unidade Fiscal do Es-
tado de São Paulo), ou 
seja, a R$ 53,06. “Com 
a alteração proposta, 
afasta-se a subjetividade 
e ausência de limita-
ções (de prazo e valores 
mínimos de parcelas) 
atualmente possível na 
concessão do parcela-
mento”, destaca o pre-
feito Nilson Gaspar na 
justificativa ao projeto.

DIVULGAÇÃO

Prefeitura chama empresas na lista de espera do Dimpe II
sas que integram a lista de 
espera para a aquisição de 
lotes no Dimpe II (Distrito 

de Micro e Pequenas Em-
presas). Após a desclassi-
ficação ou desistência de 
nove empresas contem-
pladas, a Secretaria de 
Governo, convocou os pri-
meiros colocados da lista 
de espera para efetuarem 
a escolha do lote. 

Foram chamadas as se-
guintes empresas: E.L. de 
Souza de Araújo Com. de 
Móveis ME; L.A. Brizolla 
Transportes; Marcio Silva 
Mazeto ME; W. Hammer 
Usinagem e Ferramentaria 
Ltda; Ricardo Monteiro 
Marco Neto Papelaria ME; 
Engevert Ltda ME; Tok de 
Classe Mármores e Grani-

tos de Indaiatuba Ltda ME; 
Raffaele Francischeti; e T. 
dos Santos Móveis EPP. 

Das empresas con-
vocadas nesta semana, 
duas também desistiram 
da aquisição do terreno. 
Desta forma serão chama-
das as próximas da lista, 
conforme o sorteio. São 
elas: Estamparia de Metais 
América Eireli e Alluminy 
Esquadrias de Alumínio. 
O secretário de governo, 
Renato Stochi, afirma que 
todo o processo está sendo 
feito com transparência, 
seguindo a determinação 
da legislação. 

O sorteio dos 123 lotes 

do Distrito foi realiza-
do no dia 6 de junho no 
Ciaei (Centro Integrado 
de Apoio à Educação de 
Indaiatuba) na presen-
ça de representantes das 
341 empresas cadastradas. 
Para garantir mais transpa-
rência ao processo, além 
de ser realizado em ses-
são pública, o sorteio foi 
acompanhado por repre-
sentantes da OAB (Ordem 
dos Advogados do Brasil), 
do Ciesp (Centro das In-
dústrias do Estado de São 
Paulo), do Sesi (Serviço 
Social da Indústria), da 
Ampei (Associação das 
Micro e Pequenas Em-
presas de Indaiatuba) e da 

Aciai (Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola 
de Indaiatuba). 

O novo Distrito está 
localizado na Alameda Ca-
povilla, no Bairro Pimen-
ta. São 123 lotes a partir 
de 300 metros quadrados 
cada, que juntos somam a 
área de 42.251,95 metros 
quadrados. O valor do 
metro quadrado do Dimpe 
II é 19,95 Ufesps (Unidade 
Fiscal do Estado de São 
Paulo). A lista completa 
das empresas contempla-
das e os lotes escolhidos 
está disponível em www.
indaiatuba.sp.gov.br/go-
verno/assuntos-industriais/
dimpe-2/sorteio/. 
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De janeiro a junho, foram indenizados 5.188 pedestres no Estado de São Paulo, sendo 938 por morte
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Celebrado ontem, 
8 de agosto, o 
Dia Mundial do 

Pedestre é a oportuni-
dade para lembrar que 
o risco de acidentes 
também atinge todos 
que andam diariamente 
pelas ruas. No Brasil, 
apenas  de  janei ro  a 
junho deste ano, foram 
pagas cerca de 260 in-
denizações por dia pelo 
Seguro  DPVAT,  de 
acordo com dados da 
Seguradora Líder. Os 
pedestres representam 
a segunda categoria 
que mais recebe o be-
nefício por acidentes 
de  t rânsi to ,  f icando 
atrás dos motoristas.

Neste ano, mais de 
155 mil indenizações já 
foram pagas a vítimas 
de ocorrências, e seus 
beneficiários, em todo 

DPVAT paga 260 indenizações por dia

o país. Destas, 46.866 
foram para pedestres, 
sendo 5.363 por morte, 
36.137 para pessoas 
que ficaram com algum 
tipo de invalidez per-
manente e 5.366 para o 
reembolso de despesas 
médicas e suplementa-
res. Na maior parte dos 
casos, as motocicletas 
es tavam envolv idas 
nos acidentes, somando 
28.861 benefícios con-
cedidos. Em seguida, 
estão os acidentes en-
volvendo automóveis: 
13.779. Além disso, 
a maioria das vítimas 
tinha entre 45 e 64 anos 
(12.400 indenizados).

Quest ionada pela 
reportagem do Mais 
Expressão, a assesso-
ria da Seguradora Líder 
afirmou não ter dados 
específicos para cada 
município. De janeiro 
a junho de 2019, fo-
ram indenizados 5.188 

pedestres no Estado de 
São Paulo, sendo 938 
por morte, 3.357 por 
invalidez permanente 
e 893 por reembolso 
de despesas médicas e 
suplementares. 

Apenas nos demais 
municípios de São Pau-
lo (sem a capital), fo-
ram indenizados 4.082 
pedestres, sendo 745 
por morte, 2.671 por 
invalidez permanente 
e 666 por reembolso 
de despesas médicas e 
suplementares.

Frágil
“Os pedestres são os 

componentes mais frá-
geis do trânsito e todos 
que saem a pé de casa 
em a lgum momento 
estão nesta condição. A 
falta de atenção é uma 
das principais causas 
de acidentes, muito im-
pactada pelo uso do ce-
lular. Por isso, é impor-

tante que condutores e 
pedestres respeitem a 
sinalização e as regras 
de segurança para uma 
boa convivência  no 
trânsito que não co-
loque em risco a vida 
de ninguém”, garante 
Arthur Froes, superin-

tendente de Operações 
da Seguradora Líder.

Entre os principais 
cuidados a serem ado-
tados pelos pedestres  
em seu cotidiano es-
tão: atravessar a rua 
olhando para os dois 
lados e sempre na faixa 

para pedestres; evitar o 
uso de fones de ouvido 
e aparelhos celulares 
enquanto andar pelas 
ruas; caminhar sem-
pre pelas calçadas; não 
atravessar a rua por trás 
de carros e ônibus que 
dificultem ser visto.
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Evento beneficente reunirá 14 restaurantes e contará com apresentações culturais e aulas-show
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Nos dias  24  e 
25 deste mês, 
o Pavilhão da 

Viber recebe a segunda 
edição dos Chefs pela 
Apae, que reunirá di-
versos restaurantes com 
pratos a preços acessí-
veis, em prol da Asso-
ciação dos Pais e Ami-
gos dos Excepcionais. 
Também estão previstas 
apresentações culturais, 
feira de artigos diversos 
e aulas-show que inte-
gram a comemoração 
da Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla.

Serão 14 restaurantes 
das mais variadas espe-
cialidades, e o público 
poderá saborear pratos 
de tradições culinárias 
internacionais, como 
mexicana, canadense, 
italiana, japonesa e ale-
mã. Além disso, petis-
cos, churrasco, hambúr-
gueres, lanches gour-
met, bebidas e sobre-
mesas também estarão 
disponíveis. A proposta 
é que os cardápios sejam 

Chefs pela Apae acontece dias 24 e 25

compostos por preços 
que vão até R$ 35.

Entre as aulas-show, a 
novidade é a presença de 
Dário Héberson Carvalho 
Gabriel, chef confeiteiro 
e gastrônomo vencedor 
do Bake Off Brasil em 
2017, que se apresenta no 
domingo, dia 25, às 14h, 
demonstrando suas espe-
cialidades em confeitaria 
clássica e artística.

O chef confeiteiro 
José Negreiros,  que 
participou da primeira 
edição do festival, em 

DIVULGAÇÃO

Apae
Há 43 anos em Indaia-

tuba, a Apae tem o objeti-
vo de promover melhorias 
na qualidade de vida de 
pessoas com deficiência 
e de suas famílias. A enti-
dade conta com três locais 
de atendimento, sendo 
responsável, atualmente, 
pela assistência a mais de 
775 usuários no Ambula-
tório de Especialidades, 
160 alunos da Escola de 
Educação Especial e 84 
usuários do Programa de 
Oficina Terapêutica.

Representantes da diretoria da Apae com a secretária municipal de Cultura, Tânia Castanho, em coletiva de imprensa realizada no Parque Mall

2º Chefs pela Apae
Data: 24 a 25 de agosto
Horário: 18h às 22h (sába-
do) / 11h às 20h (domingo)
Ingressos: entrada soli-
dária R$3 (pagamento 
em dinheiro) / Cardápio 
até R$ 35 (dinheiro ou 
cartão de débito)
Local: Avenida Almi-
rante Tamandaré, 675, 
Cidade Nova II - Indaia-
tuba (SP) - Estaciona-
mento gratuito
Info: (19) 3801 -8899 
E-mail: feiras.eventos@
gmail.com

2018, retorna este ano 
e estará presente nos 
dois dias de evento. 
Os visitantes poderão 
prestigiar deliciosos 
cannol is  e laborados 
pelo chef, que foi um 
dos finalistas do Bake 
Off Brasil 2017.

Para  a  c r iançada 
será montado um es-
paço kids com diversos 
brinquedos infláveis e 
de recreação. Haverá 
ainda uma feira desti-
nada para expositores 
de alimentos com tem-

peros desidratados e em 
vasos, queijos, salames, 
geleias de pimenta, pães 
veganos e cachaça, e de 
artigos para casa, como 
louças e cristais, caixas 
em MDF, tupperware, 
bordados personaliza-
dos feitos na hora, pat-
chwork e tapetes. 

Apresentações cul-
turais,  por exemplo, 
dança e música, serão 
outras opções de lazer, 
além de sorteios com 
brindes especiais dos 
patrocinadores.
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A Secretaria de Saúde 
de Indaiatuba afirma que 
a cidade não está em surto 
ativo de sarampo, pois de 
acordo com a Vigilância 
Epidemiológica há apenas 
dois casos confirmados 
de sarampo, sendo um au-
tóctone e outro importado 
residente. Além disso, há 
17 casos em análise e o 
resultado vem pelo Instituto 
Adolfo Lutz, porém, não há 
previsão para o resultado.

Segundo a pasta, há 
mais de 15 anos não se 
registrava casos de sarampo 
na cidade, vindo a ocorrer 
neste ano, sendo que o 
primeiro caso registrado na 
cidade é de um menino de 
10 anos, residente no bairro 
Jardim Paulista II com duas 
doses da vacina tríplice 
viral, histórico de viagem 
recente para São Paulo 
capital e estudante da E.E 
Annunziatta Leonilda Vir-
ginelli Prado. O segundo 
caso é uma menina de 1 ano 
que não frequenta creche e 

Segundo secretaria municipal, há mais de 15 anos não se registrava casos da doença em Indaiatuba 
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Saúde descarta surto ativo de sarampo
não tem histórico de via-
gem, é residente no bairro 
Nova Veneza. A criança 
apresentou os sintomas 
em maio e foi atendida em 
unidade de saúde privada 
em Salto, e a notificação 
foi confirmada na segunda 
quinzena de junho por meio 
de laboratório particular.

No último dia 6, o Mi-
nistério da Saúde emitiu 
nova orientação sobre a 
doença afirmando no in-
formativo que Indaiatuba 
está entre os munícipios em 
situação de risco. Porém, 
de acordo com a Secretaria 
de Saúde o Ministério da 
Saúde errou ao colocar a 
cidade em situação de sur-
to. Em nota a pasta afirma 
que “o erro aconteceu após 
três pacientes positivos de 
outras cidades informarem 
endereço de parentes em In-
daiatuba como residência, 
no entanto as informações 
já foram corrigidas na DRS 
VII Campinas (Departa-
mento Regional de Saú-
de) e Indaiatuba aguarda 
a correção oficial da lista 
de municípios por meio do 

Ministério da Saúde”.

Estratégia
Para evitar um surto 

na cidade, a Secretaria de 
Saúde executou um plano 
de ação de intensificação 
de vacinação nas escolas 
da cidade que teve início na 
semana passada em todas as 
escolas de Indaiatuba com 
alunos de até 5 anos. A ação 
visa atualizar a carteira de 
vacinação e manter em dia 
a vacina Tríplice Viral que 
protege contra Sarampo, 
Caxumba e Rubéola e a 
vacina é dada in loco caso 
possua alguma dose em 
falta. Até o momento já 
foram aplicadas mais de 
1.500 doses em ações de 
bloqueio e/ou intensifica-
ção. As crianças que estão 
com a carteirinha de vacina-
ção em dia não precisam se 
imunizar novamente.

Vacinação
Em Indaiatuba, segundo 

a pasta, a atual cobertu-
ra da Tríplice Viral para 
crianças de 12 meses é de 
98,69%.  A secretária de 

Saúde, Graziela Garcia, 
ressalta a importância da 
vacinação. “Não estamos 
em surto de sarampo, mas 
precisamos conter essa 
doença e isso só é possível 
com a vacinação, por isso 
é importante manter todo 
o calendário vacinal em 
dia. Nós da Secretaria de 
Saúde temos colocado em 
prática planejamentos para 
aumento da cobertura va-
cinal e estamos com bons 
resultados. Pedimos para 
que todos verifiquem sua 
caderneta de vacinação 
para manter sempre a saúde 
em ordem, tanto as crianças 
como os adultos.”, explica 
Graziela.

Para aqueles que pre-
tendem viajar reforça-se 
que viajantes com destinos 

aos munícipios em situ-
ação de risco ou viagens 
internacionais procurem 
um posto de saúde pelo 
menos quinze dias antes da 
viagem, para serem avalia-
dos e vacinados

Alerta 
O Ministério da Saúde 

registrou, entre 5 de maio 
a 3 de agosto de 2019, 
907 casos confirmados 
de sarampo no Brasil, em 
três estados: São Paulo 
(901), Rio de Janeiro (5) e 
Bahia (1). O coeficiente de 
incidência da doença foi de 
0,4 por 100.000 habitantes.

O país vinha de um his-
tórico de não registrar ca-
sos autóctones desde o ano 
2000. Entre 2013 e 2015, 
ocorreram dois surtos da 

doença a partir de casos 
importados, nos estados do 
Ceará e Pernambuco, com 
1.310 casos. Os surtos 
foram controlados com 
as medidas de bloqueio 
vacinal e, em 2016, o 
Brasil recebeu o Certi-
ficado de Eliminação do 
Sarampo, emitido pela 
Organização Pan-Ame-
ricana de Saúde (OPAS). 

O Brasil perdeu o cer-
tificado em fevereiro deste 
ano e, atualmente, empre-
ende todos os esforços para 
eliminar novamente a trans-
missão do vírus no país, 
com reforço da vacinação 
contra o sarampo. Manter 
altas e homogêneas cober-
turas vacinais na população 
é a única forma de evitar a 
transmissão da doença.

• Febre alta, acima de 
38,5°C;

• Dor de cabeça;

• Manchas vermelhas, 
que surgem primeiro no 
rosto e atrás das orelhas, 

Principais sinais e sintomas do sarampo:
e, em seguida, se espa-
lham pelo corpo

• Tosse;

• Coriza;

• Conjuntivite;

• Manchas brancas que 
aparecem na mucosa 
bucal conhecida como 
sinal de koplik, que an-
tecede de 1 a 2 dias antes 
do aparecimento das 
manchas vermelhas.
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Atleta de Indaiatuba é vice em 
ultramaratona internacional
Isa Costa participou da prova 50km da Americas Championship Brasil, em Bertioga

DA REDAÇÃO
esportes@maisexpressao.com.br

Isa Costa, atleta da 
cidade de Indaiatuba, 
foi vice-campeã da 

prova 50km feminino do 
Campeonato IAU Conti-
nental de Ultramaratona 
de 100 K Américas, dis-
putado no último dia 27 
em Bertioga, que recebeu 
delegações de seis países: 
Canadá, México, Argen-
tina, Paraguai, Uruguai 
e Brasil. A competição 
é uma realização da IAU 
(International Associa-
tion of Ultrarunners), 
Confederação Brasileira 
de Atletismo (CBAt) e 
BR 135 Ultramathon.

O evento, que aconte-
ceu pela primeira vez na 
América do Sul, também 
serviu como seletiva para 
o mundial de 2020, que 

acontecerá na Holanda. 
Integrando a competição, 
aconteceu também a BR 
Rua Etapa Bertioga nas 
distâncias 5, 10, 20, 50, 
80 e 100 km, disputada 
por Isa. “Prova extrema-
mente difícil. Tive diver-

1º Camp. Liga AIFA Categ. Veter. 35 anos
Semifinais amanhã, dia 10, na Sol –Sol
Horários   Times
15h00  XII de Junho x Schalke 83
16h00  União Tribuna Sol Sol x Os Brabos

Campeonato Amador Série A2
Horários Campo  Times
09h00  CET1  Viracopos x Santa Fé

DIVULGAÇÃO
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Em casa, Sub- 17 goleia 
Juventus no Paulistão 

PRIMAVERA

TABELÃO

sos problemas durante 
e estava muito quente. 
Mesmo sendo no nível 
do mar, foi bem difícil”. 

Experiência
A atleta fala sobre 

participar de uma com-

petição internacional. 
“Tive muitas bolhas nos 
pés, mas foi uma prova 
incrível. Correr ao lado 
de atletas profissionais 
foi emocionante e im-
portante para eu concluir 
mais esse desafio”, en-
fatiza. “Após três dias 
de descanso já voltei a 
treinar para outra prova, 
que acontece este mês”. 

Isa conta que é apai-
xonada pelas provas de 
longa distância: só no 
último ano, foram cinco 
vitórias importantes. Po-
rém, para continuar com-
petindo na modalidade, 
está em busca de patro-
cinadores. “As provas em 
sua maioria são distantes 
de Indaiatuba e geral-
mente acontecem em 
regiões montanhosas”, 
destaca. Se algum em-
presário ou clínica quiser 
patrocinar a maratonista, 
basta entrar em contato 
pelas redes sociais: isa.
costta no Instagram e Isa 
Costa no Facebook. 

Atleta Isa Costa recebe medalha da Ultramaratona 

A equipe Sub-17 do Pri-
mavera não decepcionou 
seu torcedor na manhã do 
último sábado (3), quando 
enfrentou o Juventus-SP 
pela segunda rodada do 
Campeonato Paulista.

Jogando em casa, a 
equipe foi para o ataque 
e as primeiras oportuni-
dades de gol começaram a 
aparecer. Aos 26 minutos 
não teve jeito, depois de 
linda jogada o atacante 
Marcos abriu o placar 
para o Fantasminha.

O Juventus teve que 
sair em busca do gol de 
empate, mas o Primave-
ra se colocou bem na de-
fesa e levou a vantagem 
para o segundo tempo.

Na etapa final o Ju-
ventus se abriu de vez, 
deixando o contra-ataque 
para o Primavera, que não 
desperdiçou as chances. 
No comecinho Alonso fez 
o segundo e três minutos 
depois, Mateus ampliou 
para 3 a 0 para o Primavera.

Com a vantagem, o 
Fantasma administrou o re-
sultado, mas ainda deu tem-
po de fazer mais um gol. No 
finalzinho, Victor Hugo fez 
o quarto, liquidando a fatu-
ra para o Primavera.

Com a vitória, o Fan-
tasminha ficou na liderança 
do grupo 14 com 6 pon-
tos. O próximo desafio da 
equipe é amanhã (10), em 
Franca, contra a Francana.
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GUARDA CIVIL

Na madrugada de sá-
bado (3), Guardas Civis 
localizaram  um indi-
víduo que tentou furtar 
um veículo em frente 
ao Centro Esportivo do 
Trabalhador. Uma pessoa 
que passava pelo local 
viu quando indivíduos 
tentavam abrir uma cami-
nhonete S-10 estacionada 
na Avenida Conceição e 

FLAGRANTE

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
Vítima se tranca em 
quarto e pede ajuda

Autor de tentativa de furto é localizado e detido pela Guarda Civil
imediatamente entrou em 
contato com a Guarda 
Civil, pelo telefone 153.

As viaturas mais pró-
ximas foram enviadas ao 
local dos fatos, porém, 
os indivíduos que pro-
vavelmente suspeitaram 
do denunciante, abando-
naram o local. Com as 
características dos indi-
víduos informadas pelo 

Guarda Civil atende 2 casos 
de embriaguez ao volante
Ocorrências registradas no final de semana levaram motoristas à delegacia para providências legais

DA REDAÇÃO
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A Guarda Civil de In-
daiatuba registrou 
dois casos de em-

briaguez ao volante no final 
de semana. O primeiro caso 
aconteceu na sexta-feira, dia 
2, no bairro Oliveira Camar-
go. A segunda ocorrência 
foi atendida na madrugada 
de sábado, dia 3, no jardim 
Alice. Nas duas situações 
os motoristas foram condu-
zidos pelos guardas civis à 
delegacia de polícia, onde 
o delegado determinou sua 
condução ao IML em Cam-
pinas e tomou as medidas 
cabíveis à polícia judiciária.

Na noite da última sex-

ta-feira (2) a Guarda Civil 
foi acionada para atender 
um caso de embriaguez ao 
volante. A ocorrência foi 
registrada, na Rua Antônio 
Brega, no bairro Oliveira 
Camargo. O condutor de 
um veículo Gol transitava 
pela via e perdeu a dire-
ção do carro, que colidiu 
contra a traseira de um 
automóvel estacionado.

No local os guardas 
civis ouviram o condutor 
do Gol, que confessou aos 
agentes ter ingerido bebidas 
alcoólicas antes de assumir 
a direção do veículo. O 
motorista foi conduzido até 
a delegacia de polícia, onde 
o delegado determinou sua 
condução até o IML na 
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cidade de Campinas, para 
comprovação do estado 
de embriaguez. Após os 
exames o infrator voltou à 
delegacia, onde foram to-
madas as medidas cabíveis 
à polícia judiciária.

Já na madrugada de sá-
bado (03), a equipe 106 da 
Guarda Civil, atendeu mais 
uma ocorrência de aciden-
te de transito envolvendo 
motorista embriagado. A 
ocorrência aconteceu na 
rua Jacob Lyra, no Jardim 
Alice. Segundo relato da 
vítima, ele trafegava com 
sua motocicleta GC 125 
KS, quando o motorista de 
um veículo Elantra invadiu 
a contramão de direção, e 
acertou o motociclista. A 

denunciante, as viaturas 
iniciaram um patrulha-
mento focado com o ob-
jetivo de localiza-los.

Um deles foi encontra-

do pela viatura do Super-
visor, no estacionamen-
to do Parque Ecológico. 
Abordado e questionado, 
confessou que quebrou o 

Motorista pagou fiança e vai responder o precesso em liberdade 

Na noite da última 
sexta-feira (2), uma mu-
lher, vítima de violência 
doméstica, pediu socorro 
a Guarda Civil, após ser 
agredida pelo marido. 

Por volta das 22h, o 
Coade (Centro de Opera-
ções, Atendimento e Des-
pacho), recebeu a ligação 
de uma mulher relatando 
que foi vítima de violên-
cia doméstica. Ela infor-
mou ao atendente do 153, 
que após ser agredida se 
trancou no quarto de sua 
filha, onde seu marido deu 
marteladas na porta. Ela 

disse que tinha medo de 
abrir a porta e ele a matar.

Imediatamente a equi-
pe da viatura 106 com o 
apoio do GAP 043 des-
locou até o endereço da 
solicitante. O homem foi 
conduzido até a delegacia 
de polícia, onde a vítima 
relatou que não gostaria 
de registrar o fato, para 
não prejudica-lo. O de-
legado de plantão, após 
tomar conhecimento da 
situação, determinou que 
fosse confeccionado um 
boletim de ocorrência de 
natureza “vias de fato”.

motocicleta ficou presa em-
baixo do veículo e só foi 
possível sua retirada com o 
auxílio de um guincho.

A vítima foi socorrida 
ao UPA pela ambulância 
municipal e o motorista com 

vidro do veículo na inten-
ção de furtar algo de valor 
de dentro do carro. 

O indivíduo foi detido 
e conduzido até a delega-

cia de polícia, onde o de-
legado de plantão tomou 
ciência do caso e deter-
minou a confecção de um 
boletim de ocorrência.

claros sinais de embriaguez 
foi levado até a delegacia 
de polícia, onde o delegado 
determinou sua condução até 
o IML em Campinas.

O resultado do teste para 
embriaguez foi positivo. De 

volta à delegacia de polícia, 
o delegado de plantão deter-
minou a prisão em flagrante 
do motorista ou a fiança de 
R$ 1000,00, que o motorista 
pagou e irá responder ao 
processo em liberdade.
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Bandidos invadem agência 
do Banco do Brasil no centro

Na madrugada de 
segunda-feira 
(5), bandidos in-

vadiram uma agência do 
Banco do Brasil locali-
zada na Rua Quinze de 
Novembro, no centro.

Segundo informações, 
os bandidos entraram pelo 
telhado, mas não conse-
guiram acessar o cofre. 
Eles acabaram levando as 
armas dos seguranças que 
estavam trabalhando no 
interior da agência.

A Polícia Civil já 
tem pistas dos assaltan-
tes, mas até o momento 
ninguém foi preso.

Assaltantes entraram pelo telhado, mas não conseguiram acessar cofre
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

DENÚNCIA

ABORDAGEM

Ladrões são presos 
após furto em obra

Motocicleta com placa artesanal é apreendida

Na tarde do último 
domingo (4), a equipe do 
GAP 095 prendeu dois 
indivíduos, autores de um 
furto a uma construção.

Por volta das 17h, o 
Centro de Operações, 
Atendimento e Despa-
cho da Guarda Civil 
recebeu uma denúncia 
de dois indivíduos sus-
peitos, andando pela 
Vila Todos os Santos.

A equipe do GAP 095 
foi despachada para ave-
riguar a denúncia e com 
as características dos in-
divíduos, informadas pelo 
denunciante, a equipe lo-
grou êxito na abordagem 
dos dois suspeitos.

Eles carregavam duas 
máquinas de cortar piso, 
uma marreta, uma blusa 
de frio e um par de sa-

Na tarde da última se-
gunda-feira (5), a equipe 
da viatura 081 abordou 
um motorista que con-
duzia sua moto com uma 
placa artesanal.

A equipe realizava 
o patrulhamento pela 
Alameda Windsor Park, 
quando visualizaram 
uma motocicleta GC 

patos. Questionados, eles 
confessaram que todo o 
material era furtado.

Eles informaram que 
furtaram uma construção 
do bairro. Que acessa-
ram os equipamentos 
após pularem um muro 
de 2,5 m, de altura.

Com o apoio da viatura 
111, os agentes conse-
guiram contato com o 
pedreiro responsável pela 
obra, que reconheceu os 
itens furtados como sendo 
de sua propriedade.

A dupla foi conduzida 
até a delegacia de polícia, 
onde o delegado ratificou a 
voz de prisão em flagrante. 
Os dois permaneceram 
presos e a disposição de 
justiça e os equipamentos 
recuperados foram devol-
vidos ao proprietário.

GUARDA CIVIL

JME

150 de cor cinza, com 
uma placa artesanal.

Imediatamente,  a 
equipe realizou a abor-
dagem da motocicleta e 
ao consultar a placa que 
a moto ostentava, o siste-
ma informou que a placa 
pertencia a uma GC Titan 
125cc, de cor vermelha.

Os números do chassis 

e motor estavam suprimi-
dos. Questionado quanto 
a procedência do veículo, 
o motociclista informou 
que a moto era de leilão, 
porém ele não possuía 
nenhum tipo de docu-
mento que comprovasse 
a origem do veículo.

Diante dos fatos, o 
indivíduo foi qualifica-

do pela Guarda Civil e a 
motocicleta apreendida 
ao pátio credenciado 
pelo poder público, por 
determinação do dele-
gado de polícia.



Primeira fase do processo seletivo para 2020 será realizada pela Vunesp no dia 28 de setembro

POR TATIANE DIAS
IMPRENSA UNIMAX

UniMAX abre inscrições para Medicina 
A14

A UniMAX – Centro 
Universitário Max 
Planck de Indaia-

tuba abriu as inscrições para 
o Vestibular de Medicina 
2020. Os interessados po-
dem se inscrever pelo site 
www.vunesp.com.br até dia 
5 de setembro. A organiza-
ção, inscrição, aplicação e 
correção das provas da pri-
meira fase do processo se-
letivo serão realizadas pela 
Vunesp (Fundação para o 
Vestibular da Universidade 
Estadual Paulista – Júlio de 
Mesquita Filho). 

Para 2020, a UniMAX 
oferece 80 vagas para o 
período integral, com du-
ração de 12 semestres. A 
primeira etapa, contendo 
provas objetiva, discursiva e 
redação, acontece no dia 28 
de setembro, das 14h às 19h. 
O edital completo pode ser 
acessado pelo site da Vunesp 

ou da UniMAX, em www.
faculdademax.edu.br. 

O curso de Medicina de 
Indaiatuba está entre os 14 
melhores em mais de 300 
instituições de ensino ava-
liadas em todo o país. Do 
Ministério da Educação, 
a graduação recebeu nota 
máxima (5) em todas as 
dimensões: projeto peda-
gógico, coordenação, cor-
po docente e infraestrutura. 
Ao todo foram avaliados 
mais de 70 itens. O curso 

conta com parcerias com 
o Haoc (Hospital Augus-
to de Oliveira Camargo), 
Hospital Sírio-Libânes e 
a Prefeitura de Indaiatuba.

Coordenação
A professora Dra. Va-

léria Vernaschi Lima é 
quem coordena o curso 
que oferece uma formação 
profissional diferenciada 
aliando ciência, tecnologia 
e humanização. O currículo 
do curso de Medicina de 

Indaiatuba é orientado por 
competência (Diretrizes 
Curriculares Nacionais de 
2014); baseado em meto-
dologias ativas de ensino-
-aprendizagem; integrado 
(básico-clínico; teoria-prá-
tica; simulação-realidade; 
ciência-arte); articulado 
(atividades curriculares 
obrigatórias, complemen-
tares, optativas e eletivas); 
desenvolvido em cenários 
reais do Sistema de Saúde 
e avaliado continuamente 

com foco no desenvolvi-
mento de competência.

Para isso, os recursos 
educacionais da UniMAX 
oferecem biblioteca, espa-
ços de autoaprendizagem, 
laboratórios básicos, de 
habilidades clínicas e de 
gestão da clínica equipados 
com tecnologia de ponta 
que dão suporte à constru-
ção dos conhecimentos.

Desde o primeiro ano 
do curso, os estudantes já 
são inseridos em equipes 
de saúde da família e ini-
ciam suas práticas no SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
acompanhando as famílias 
ao longo da formação, tra-
balhando com promoção e 
prevenção. Já as atividades 
hospitalares começam no 
quarto ano do curso e as 
práticas serão supervisio-
nadas por preceptores dos 
serviços de saúde e docen-
tes da UniMAX.

Os convênios do Centro 
Universitário Max Planck 

com a Secretaria Municipal 
de Saúde de Indaiatuba e o 
Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo garantem o 
desenvolvimento das práti-
cas no Sistema de Saúde de 
Indaiatuba. A cooperação 
com o Hospital Sírio-Liba-
nês responde pela qualifica-
ção do corpo docente e dos 
preceptores em metodolo-
gias ativas e em tecnologias 
inovadoras na assistência, 
gestão e educação na saúde. 
Já os núcleos de apoio aos 
docentes, estudantes e de 
gestão e avaliação curricu-
lares garantem a qualidade 
e a atualização permanentes 
da formação.

Vestibular Medicina 2020
Inscrições: www.vunesp.
com.br
Período: 30/07 a 05/09
Provas – 1ª fase: 28/09, das 
14h às 19h
Entrevistas – 2ª fase: 28 a 30/10
Informações: www.facul-
dademax.edu.br 

Para 2020, 
a UniMAX 
oferece 80 
vagas para 
o período 
integral, 
com dura-
ção de 12 
semestres
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Com uma bela estrutura, reúne melhores produtos destinados à sua saúde e bem-estar
DIVULGAÇÃO

Farma3: um novo conceito de farmácia
A16

A Farma3 chega a 
Indaiatuba tra-
zendo um novo 

conceito em farmácia. 
Com uma bela estrutu-
ra, o estabelecimento 
oferece os melhores 
produtos destinados a 
sua saúde e bem-estar.

 Os proprietár ios 
Marcos  Florencio  e 
Romualdo Florencio 
explicam a ideia da Far-
ma3, que foi inaugurada 
em junho de 2018.

“A ideia da Farma3 
surgiu de um antigo so-
nho meu e do meu irmão 
de trabalharmos juntos. 
Em 2018 conseguimos 
conciliar a minha expe-
riência de 20 anos como 
executivo com a dele e 
de sua esposa Maria Pe-
reira de mais de 25 anos 
no ramo de farmácia. 
Aliado a isso, moro em 
Indaiatuba há mais de 
cinco anos, adoramos a 
cidade e vimos que nosso 

projeto era viável aqui”. 
A Farma3 oferece 

uma linha completa de 
medicamentos, perfu-
maria, cuidados pessoais 
e acessórios, de gran-
des marcas, sempre com 
orientação farmacêutica, 
e também realiza aplica-
ção de injetáveis, coloca-
ção de brincos, medição 
de glicemia, temperatura 
e pressão arterial.

“Pensamos num es-
paço confortável, que 
facilite a procura dos pro-
dutos por nossos clientes, 
prateleiras separadas e 
identificadas por segmen-
tos, tornando fácil a loca-
lização dos produtos. Até 
os medicamentos isentos 
de prescrição estão divi-
didos por cores, facilitan-
do a sua visualização”, 
afirma a farmacêutica 
responsável técnica e 
sócia Maria Jose Pereira.

Suplementação
Maria fala ainda sobre 

a parte de suplementação 
alimentar, que é uma ten-

dência no mercado e está 
chegando às farmácias.

“A parte de suple-
mentação pode ser indi-
cada pelo farmacêutico, 
seja uma vitamina ou um 
suplemento mais com-
pleto, dependendo da 
necessidade do paciente 
de qualquer idade. Por 
isso, contamos com uma 
linha completa e sempre 
indicamos o melhor para 
nossos clientes”.

“Outra inovação é 
uma área com suplemen-
tação para esportistas, 
com as marcas mais con-
ceituadas do mercado, 
contando com a orienta-

ção do farmacêutico tam-
bém nessa linha, princi-
palmente para quem está 
iniciando uma atividade 
física e não sabe o que 
usar”, complementa a 
farmacêutica.

Diferenciais
Marcos Florencio re-

vela outros conceitos que 
a Farma3 apresenta e que 
são diferencias da farmá-
cia. “Atenção farmacêu-
tica, grande variedade de 
produtos, novidades, pre-
ços competitivos aliados 
a uma bela estrutura são 
os elementos que fazem 
a diferença na Farma3”.

Os proprietários já fa-
zem planos para o futuro 
com o sucesso da Farma3 
na cidade. “O projeto da 
Farma3 é desenvolver 
em Indaiatuba um novo 
conceito de farmácia, 
próxima do cliente e com 
todas as categorias que 
os clientes necessitam. 
Ela foi criada para ser 
uma rede de farmácias e 
continuamos avaliando 
oportunidades de novos 
pontos. Entretanto, nesse 
momento, o objetivo é 
que os clientes conheçam 
a nossa loja atual. Exis-
tem clientes já pedindo 
outras unidades, em ou-

tros bairros, e isso nos 
alegra muito e mostra o 
resultado de um ótimo 
trabalho em Indaiatuba”.

A Farma3 está loca-
lizada na Avenida Vis-
conde de Indaiatuba, 
510, loja 1 e 2, dentro 
do Posto BR que fica ao 
lado da Praça da Liber-
dade, na Vila Vitória I. 

Os telefones para 
contato e delivery são: 
(19) 2516-2160 e (19) 
99730-0825 no Whats 
App. O horário de fun-
cionamento é de segun-
da a sábado, das 7h às 
23h, e aos domingos, 
das 8h às 21h.

Farma3 está localizada  na Avenida Visconde de Indaiatuba, dentro do Posto BR da Praça da Liberdade Farmácia oferece linha completa de medicamentos, perfumaria, cuidados pessoas, acessórios e muito mais
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Filme rodado em Indaiatuba será exibido em 20 cidades do Brasil

Eu Sou Brasileiro chega às 
telas do Topázio no dia 15

Horóscopo de 09/08 a 15/08
Por Alex Costa Guimarães

A18

O Topázio Cine-
mas exibirá Eu 
Sou Brasileiro, 

dirigido e roteirizado por 
Alessandro Barros, a par-
tir da próxima quinta-fei-
ra, 15 de agosto. O filme, 
gravado em Indaiatuba, 
conta com Daniel Rocha, 
Fernanda Vasconcellos, 
Cristiana Oliveira, Letí-
cia Spiller e grande elen-
co. As sessões ocorrerão 
no Polo Shopping. 

A venda de ingressos 
para a estreia de Eu Sou 
Brasileiro terá início 
na quarta-feira (14). A 
compra pode ser feita 
pelo aplicativo ou pelo 
site do Topázio Cinemas 
(www.topaziocinemas.
com.br), no totem de 
autoatendimento ou bi-
lheteria física do Polo 
Shopping Indaiatuba. 

O filme será exibido 

em apenas 20 cidades 
brasileiras. “É um orgu-
lho para o Topázio Ci-
nemas receber um filme 
gravado em Indaiatuba, 
dirigido por um profissio-
nal da cidade e com um 
elenco de peso”, declara 
Bruna Mascarenhas, res-
ponsável pelo marketing 
do Topázio Cinemas. 
“Este é um filme que 
deve atrair um grande pú-
blico em Indaiatuba, afi-
nal, é a primeira vez que 
os espectadores poderão 
ver um filme com cená-
rios conhecidos pelos 
moradores”, completa. 

Eu Sou Brasileiro é 
o primeiro longa-metra-
gem do diretor e roteirista 
Alessandro Barros, que 
conta que o filme nasceu 
do sonho de fazer cine-
ma. “Diferente do perso-
nagem que criei, cujo so-
nho era ser um jogador”, 
brinca. “O filme não foi 
inspirado em uma histó-

ria real, mas tive como 
inspiração essa máxima 
das motivações humanas, 
aquilo que impulsiona o 
ser humano a ir em busca 
de algo mais, um sonho, 
uma conquista. E no lon-
ga isso ganha destaque, 
com aquela ideia de que 
o brasileiro não desiste 
nunca”, explica.

A atriz Letícia Spiller, 
que também é produtora 
de Eu Sou Brasileiro, 
comenta sobre a expe-
riência de trabalhar em 
parceria com Alessandro 
Barros. “É o primeiro 
longa do Alessandro e 
fiquei muito feliz por 
ele ter me convidado e à 
minha equipe para fazer 
a produção executiva”, 
ressalta. “Conseguimos 
trabalhar com tranquili-
dade. Além disso, o elen-
co desse filme é muito 
especial, amigos queridos 
e talentosos. Foi lindo”. 

Sinopse 
Eu Sou Brasileiro 

conta a história de Léo 
(Daniel Rocha), um jo-
gador de futebol excep-
cional, órfão de pai e 
que vive com a mãe, que 
é costureira da comuni-
dade. Querido por seus 
amigos, possui todas as 
qualidades para ser o 
ídolo de um grande clu-
be. Seu sonho é jogar 
num time internacional e 
proporcionar condições 
melhores de vida, prin-
cipalmente para sua mãe. 

Léo faz “bicos” para 

O diretor e roteirista Alessandro Barros (ao centro), com os atores Daniel Rocha e Letícia Spiller, que também é produtora do longa-metragem

O ariano tem agora a oportunidade de organizar suas ações, 
fazer novos planos e tentar agir de forma mais racional 
e harmonizada. Para o ariano que não conseguir realizar 
isso, este será um período de stress e de tentar equilibrar 
sua saúde. O momento pede um foco no trabalho, na orga-

nização de sua mente e no desenvolvimento de novas atitudes. 

O taurino foca em situações relacionadas com sua vida 
caseira, com situações ligadas a parentes, familia ou filhos. 
Estes tendem a gerar muitas preocupações e irritações 
para o nativo, por estes dias. Podem haver situações 
envolvendo a saúde do nativo (ou seus familiares) com 
necessidade de mudanças de casa ou de trabalho.

O geminiano precisa aprender a lidar com as dificuldades 
das instabilidades materiais, ou até mesmo da baixa vital-
idade que venha a sentir por estes dias. Sua mente estará 
muito forte, mas suas emoções podem criar dificuldades 
neste momento, principalmente se precisar trabalhar orga-

nização e valores pessoais.

A mente analítica do canceriano está buscando por no-
vas ferramentas para conseguir ampliar seus caminhos 
materiais (emprego, profissão), no entanto suas emoções 
também sentem necessidade de variações . Sendo assim, 
o nativo precisa aprender a ter calma com suas instabi-
lidades internas.

Leão precisa lidar com um forte envolvimento das emoções 
e com as instabilidades emocionais. A vida pode estar 
promovendo uma mudança significativa em suas atitudes 
mais rígidas, através do trabalho. A familia pode apontar 
quais ferramentas o nativo pode usar para melhor lidar 

com os fatos na vida.

O virginiano tende a ficar mais irritado e agitado, ao mesmo 
tempo uma forte sensação de isolamento ou tristeza pode 
ocorrer, faz parte do inferno astral. Esse é um bom mo-
mento para recolhimento e práticas de meditação. Novas 
amizades podem ocorrer.

O libriano precisa ter calma, pois agora entra em uma 
fase de possibilidade de crescimento profissional, mas 
isso implicará em esforço da parte dele para desenvolver 
as possibilidades, por outro lado os relacionamentos 
tendem a ser mais complicados e sua força de vontade 

pode ficar enfraquecida.

O escorpiano tem uma grande oportunidade de melhorar e 
expandir sua vida profissional e também sua vida de uma 
forma geral, agora é um bom momento para se lançar com 
força naquilo que precisa ter uma força pessoal. Novas 
amizades podem surgir no ambiente de trabalho.

Os sagitarianos experimentam agora uma grande expansão 
em sua vida e as alegrias tendem a ser mais intensas, ao 
mesmo tempo o nativo passa a ser visto de forma mais 
atraente que o normal, pois muita energia estará liberando. 
Apesar disso, em sua vida profissional deverá ter cuidado, 

pois é aí que os problemas maiores aparecerem. 

O capricorniano que não estiver aprendendo a mudar a for-
ma como ver as coisas, suas atitudes, suas ações, poderá ter 
dificuldades dentro de seu lar, e neste momento sua familia 
sofre profundas mudanças. Suas emoções tendem as ficar 
mais intensas e instaveis e continua o risco de passar por 
dificuldades e se torne uma pessoa impopular. Cuidado com as verdades.

O aquariano continua trabalhando seu lado inconsciente 
e modificando maneiras antigas de ser e iniciando novas 
atitudes em sua vida. Época importante para praticas de 
meditação para equilibrar, melhorar sua força mental e 
conseguir reformar sem traumas sua visão pessoal dos fatos.

O pisciano foca agora no seu trabalho pois será muito 
exigido que saiba lidar com suas palavras, escritas pre-
cisam ser organizados, e seus sentimentos podem ser mais 
expressivos e sinceros que antes e isso pode causar , se não 
bem administrado, interpretações e resistencias dos outros.

ganhar uns trocados e 
treina pelo time de sua 
cidade, além de dar au-
las para crianças, tendo 
uma forte ligação com 
todos à sua volta. Numa 
partida classificatória 
municipal, um impor-
tante olheiro (trazido por 
seu agente) acompanha 
o jogo. Será a grande 
oportunidade de sua 
vida. Mas, um acidente 
acaba com a sua carreira. 

Passam-se sete anos. 
Agora, pai de um pe-
queno garoto de cinco 
anos, casado com sua 
vizinha, supera dia a dia 
a depressão pela perda 
de sua mãe. Com incen-
tivo de uma professora 
e lutando pela sobrevi-
vência diária, inspira-se 
em sua esposa e filho, 
transpondo sua experi-
ência para a escrita, se 
tornando um escritor 
campeão de vendas. O 
futebol foi apenas um 
capítulo. Quando menos 
se espera, Léo se depara 
novamente com uma 
grande escolha.

O elenco conta ainda 
com Fernanda Vascon-
cellos, Cristiana Olivei-
ra, Letícia Spiller, Zezé 
Motta, Marcella Rica, 
Felipe Folgosi, Mar-
celo Argenta, Márcia 
Manfredini, Ivan Men-
des, João Vitti e Thales 
Miranda. A produção é 
da Globo Cine, com co-
produção da Paisagem 
Filmes e distribuição 
pela Elo Company. 
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Espaço também abrigará lançamento de livro do ator e roteirista Marcus Mazieri

Casa da Memória recebe 
oficina do Dia dos Pais
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A Casa da Memória 
José Luiz Sigrist 
recebe dois even-

tos amanhã (10). Um deles 
é a oficina de confecção 
de lembrancinhas para o 
Dia dos Pais, promovida 
pela Fundação Pró-Me-
mória de Indaiatuba, que 
vai acontecer das 9h às 
12h e é direcionada para 
crianças de todas as idades. 
A entrada é gratuita e não 
necessita inscrição prévia, 
basta chegar e participar.

A partir das 10 horas, 
a Casa da Memória recebe 
o lançamento do livro On, 
de Marcus Mazieri, que 
tem como público-alvo 
pessoas que apreciam a 

Com a canção Além 
de Dois, a banda Mush-
groom, de Jundiaí, ven-
ceu a 17ª edição do Fes-
tival de Rock de Indaia-
tuba. A final, realizada 
no último dia 3, consa-
grou ainda a Doma, de 
Guarulhos, como segun-
da colocada. A banda 
levou ainda o prêmio 
de melhor intérprete. O 
terceiro lugar ficou com 
a Hunger e o prêmio de 
melhor composição foi 
para a Banda DVS, am-
bas de Indaiatuba. 

Composta por Ma-
theus Augusto (vocal), 
Bruno Dal’Mora (vocal 
e violão), Gabriel Cas-
caldi (guitarra), Dani 
Fernandes (baixo) e 
César Eguchi (bateria), 
a Mushgroom traz um 
estilo musical inovador, 
com uma mistura do 
swing do soul, o groove 
do acid jazz, o ritmo 
dançante do pop e as 
distorções do rock.

As bandas vencedoras 
levaram a seguinte pre-
miação: R$ 6.000 para 
a primeira colocada, R$ 

área teatral e a literatura. 
O autor falará sobre o 
processo de produção do 
texto e promoverá um 
bate papo com o público. 

Hoje (9), o autor reali-
zará uma leitura dramática 
de sua obra, a partir das 
19h30 no Museu Casarão 
Pau Preto, que fica na Rua 
Pedro Gonçalves, 477, no 
Centro. A entrada é gratuita 
e a classificação indicativa 
é 16 anos. Contemplada 
pelo ProAc (Programa de 
Ação Cultural) do Governo 
do Estado de São Paulo, 
a obra aborda situações 
absurdas e cômicas a partir 
das mudanças comporta-
mentais decorrentes do uso 
excessivo dos celulares e 
das redes sociais na socie-
dade contemporânea.

Currículo
Formado em Geo-

grafia pela Unicamp 
(Universidade de Cam-
pinas) e nos cursos de 
Humor e Dramaturgia 
da SP Escola de Teatro, 
Marcus Mazieri é ator, 
poeta, dramaturgo, ro-
teirista e diretor teatral. 
É um dos fundadores do 
Coletivo Fleuma, grupo 
para o qual escreve, 
atua e dirige peças tea-
trais, entre elas Gestos 
de Equilíbrio, Estudos 
para Macaco e Anguli-
mala, cujo texto foi pre-
miado no VIII Concur-
so Jovens Dramaturgos 
2018, do Sesc (Serviço 
Social do Comércio) do 
Rio de Janeiro.

A Casa da Memória 

FINAL
Mushgroom, de 
Jundiaí, vence o 
Festival de Rock

4.500 para a segunda, R$ 
3.500 para a terceira, R$ 
2.000 para o melhor in-
térprete e R$ 2.000 para 
a melhor composição. O 
corpo de jurados foi o 
mesmo da fase elimina-
tória, realizada nos dias 
29 e 30 de junho, e foi 
composto por Ivan Busic 
(baterista da banda Dr 
Sin), André Maini (gui-
tarrista da banda Strike) 
e Wendel Barros (voca-
lista da banda Cólera). 
Este ano, 50 bandas se 
inscreveram no festival.

No final da noite, o 
público ainda conferiu 
os shows das bandas 
Torture Squad, Dr Sin e 
Naguetta, vencedora do 
Festival de Rock 2018. 
Já no domingo (4), en-
cerramento da 17ª edição 
do evento, a Orquestra 
Sinfônica de Indaiatuba 
reuniu um grande público 
na apresentação do espe-
táculo Queen in Concert, 
com as participações es-
peciais da banda Villa 
Jazz, do cantor Guga 
Costa e do Coral Cidade 
de Indaiatuba. 

José Luiz Sigrist está 
localizada na Rua das 
Primaveras, 450, na Vila 
Bergamo. Saiba mais 
em www.promemoria.
indaiatuba.sp.gov.br.

Oficina de confecção de lembrancinhas do Dia dos Pais, promovida pela Fundação Pró-Memória, vai acontecer das 9h às 12h para as crianças

JME
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A Nova Loja

Flor de Lis

Mr. Roof

Bar do Alemão - DELIVERYBicho Amigo

Adelaide Decorações

Os colegas Ademir e Amaury no Kostela do Japonês saboreando 
a maravilhosa costela super macia.

 Lucas, Julio, Henrique, Marlon, equipe da John Deere de 
Montenegro - Rio Grande do Sul essa semana no restaurante 
Kostela do Japonês

Casamento 
de Bruna 
Dechechi. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

O fofinho 
Miguel 
levando sua 
linda Jasmim 
para consulta 
na Clínica 
Bicho Amigo.

Aproveite a promoção da Flor de Lis Cabelo, Depilação e 
Esmalteria. Todas as terças e quartas com 10% off em todos os 
serviços. Ligue já e agende seu horário com a Alexandra. Você vai 
adorar! Rua: Alberto Santos Dumont, 1209 – Cidade Nova. Fone: 
(19) 3825-0623 e (19) 99921-7576 WhatsApp

Na hora de estruturar a sua casa, conte com a Mr. Roof - Estruturas 
e Telhas em Aço Galvanizado. Além oferecer resistência e 
durabilidade, de valorizar seu imóvel e ser 67% mais leve, o 
aço galvanizado oferece uma vantagem a mais: agilidade na 
montagem. Entre em contato e conheça as facilidades. Fone: (19) 
3801-1094. Estrada Municipal do Sapezal, 1038 – Indaiatuba/SP

Receba a maravilhosa Parmegiana do Bar do Alemão na sua casa. 
Peça também a marmitex de Parmegiana por apenas R$25,00 
a retirar. Disk Delivery fone: (19) 3816-8600 / (19) 3816-8889 
– Avenida Coronel Estanislau do Amaral, 630 – Itaici. É divina! 

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 coleção Peônia 
que acabou de 
chegar na A 
Nova Loja está 
deslumbrante. 
Vestidos de noiva 
com detalhes 
incríveis e muito 
brilho. Pedraria, 
transparência, 
renda e cetim se 
misturam com 
muito glamour. 
Se você vai casar 
a melhor dica 
está ai! (Venda e 
aluguel) vá espiar! 
R. Ademar, de 
Barros, 1011 - 
Centro, Fone: (19) 
3875-1760 - Site: 
www.anovaloja.com.br
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Grenelle Gastropub
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

Para esse final de semana eu trago a vocês uma receita super fácil, que 
também é um doce muito gostoso e tradicional, o Sagu com Vinho 
Tinto. A sobremesa foi cedida pelo meu amigo, e grande chef, Ales-
sandro Nicola, sendo uma receita original da D. Ester, sua maravilhosa 
mama. Com muito carinho faço essa homenagem a ela e a todas as 
mamas que tanto zelam pelas delicias servidas aos seus filhos. Vamos 
a receita!

Ingredientes:
• 1 garrafa de vinho de mesa suave (750ml)
• 400ml de água
• 150g de açúcar 
• 100g de sagu

Modo de preparo:
Em uma panela, misture todos os ingredientes e deixe aquecendo. An-
tes de começar a ferver, acrescente o sagu. Aumente o fogo e cozinhe, 
mexendo sempre, por alguns minutos até os grãos brancos começa-
rem a diminuir.
Desligue o fogo e tampe a panela pra acabar de cozinhar enquanto 
esfria. Mexa de vez em quando para misturar os grãos à calda gela-
tinosa.
Depois que estiver morno, passe para uma travessa e refrigere, é 
importante misturar, de vez em quando, até gelar para os grãos não 
fiquem no fundo.
Agora é só saborear essa delícia!
Buon Apetitto !!!

Uma imagem vale mais que mil palavras. O Diletto Gateau 
vai te conquistar, corra para o Grenelle Gastro Pub 
experimentar! Av. Conceicão, 250. Fone: (19) 3834-4802 / 
(19) 9 9924-2494. WhtasApp

Marcos,Silvana, Beatriz e a pequena Heloísa, ganhadores do 
nosso sorteio , foram conhecer a Pizzaria Torrelaguna, que tem 
pizzas deliciosas.

Cleiton e Sr. Manoel Lessa, na Pizzaria Torrelaguna que fica na  
Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587 em Itaici. 

Tadeu e Carla na pizzaria Babbo Indaiatuba, que fica na Av. 
Presidente Vargas, nr. 1540. 

Casal Pedro e Glaucia no Cintra RestauranteBianca e Milena no Grenelle Gastro Pub

Eliana, Rose, Matheus e Leandro, funcionários da RBC, 
agradecemos ao Jornal Mais Expressao e Bolo da Madre 
pelo carinho
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Um festival gastronômico em que um dos principais ingredientes 
é a solidariedade. A 2ª edição do Chefs pela APAE aconte cerá 
nos dias 24 e 25 de agosto, no Pavilhão da Viber, em Indaiatuba 
(SP). O evento reunirá diversos restaurantes com pratos a preços 
acessíveis, em prol da APAE de Indaiatuba (Associação dos Pais e 
Amigos dos Excepcionais), com organização da Polo Eventos< span 
style=”text-decoration-style:initial”>. Apresentações culturais, feira de 
artigos diversos e aulas-shows são outras atrações da programação, 
que comemora a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência 
Intelectual e Múltipla.

No último sábado (03), o Rotaract club Indaiatuba Votura, realizou o 
seu Concurso Interno de Oratória. Na foto, Bruno Magalhães (2º lugar), 
Rodrigo de Liz (3º lugar), Mario Gioto (avaliador), Geraldo Peron (1º 
lugar), Arthur Spindola (avaliador), Sidney Moreira (avaliador), Lucas 
Busch (4º lugar) e Carolina Rocha (presidente do clube).

Visita do governador Zilinho e Coordenadora, aos Clubes de Rotary 
de Indaiatuba. 07/08/2019

O Topázio Cinemas exibirá, a partir do dia 15 de agosto, o 
filme Eu Sou Brasileiro, gravado em Indaiatuba, com Daniel 
Rocha, Fernanda Vasconcellos, Cristiana Oliveira e Letícia 
Spiller no elenco. As sessões ocorrerão no Polo Shopping. A 
venda de ingressos para a estreia de Eu Sou Brasileiro terá 
início na quarta-feira, dia 14 de agosto. O filme será exibido em 
apenas 20 cidades brasileiras. “É um orgulho para o Topázio 
Cinemas receber um filme gravado em Indaiatuba, dirigido por 
um profissional da cidade e com um elenco de peso.

Festa linda o 6º Encontro Regional de Rugby, Infantil, Juvenil e Feminino, no campo oficial de Rugby de Indaiatuba, no dia 04/08/2019, 
promovido pela Federação Paulista de Rugby e coordenado polo Tornados Rugby Indaiatuba. Seletiva de atletas para as equipes que 
disputarão o Paulista nas categorias: M14, M16, M18 e M20; e também o Treino de XV Feminino.

O vereador Massao 
Kanesaki participou na 

última sexta-feira (02/08), 
do Golfe Experience, 

organizado pela 
Amcham-Brasil, com 

o intuito de apresentar 
o Campo de Golfe do 
Sapezal Golf Clube, a 

modalidade e fomentar 
a geração de novos 

negócios. No evento 
estiveram presentes as 
100 maiores empresas 
e empreendedores de 

Indaiatuba e região.

Fim de semana agitado na Helvetia em Indaiatuba, comemorou-
se os 43 anos da Festa da Tradição da Colônia Helvetia. Desta 
feita a festa aconteceu em dois dias, dia 03 e dia 04 de Agosto. 
festa cheia de gente bonita, cheia de confraternização e cheia de 
comidas deliciosas! Parabéns Colônia Helvetia por nos dar este 
presente lindo em seu aniversário.

O querido cliente e amigo Orlando, da Placos e Fotos para 
Túmulos, faz parte da família Mais Expressão há muitos anos. 
Desejamos que essa parceria seja sempre muito boa. O grupo 
Mais Expressão agradece pelos anos de amizade!

Após ser vitorioso e 
conquistar o título de 
Mister São Paulo em 
novembro de 2018, 
Gustavo Bomfim, da 
cidade de Americana, 
se prepara para 
mais um desafio ao 
disputar o concurso 
Mister Brasil CNB, 
que ocorrerá entre os 
dias 31 de agosto e 4 
setembro, na cidade 
de Bento Gonçalves, 
no Rio Grande Sul. 
O vencedor da 
competição nacional 
de beleza masculina 
representará a 
nação em concursos 
internacionais.
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Isabella Serragnolli veio de Londres para comemorar seu 
aniversário com amigos e familiares em Indaiatuba.

Julianie Conti e Celia Oliveira, do Colégio Alves de Oliveira, recebeu do 
Mais Expressão um delicioso Bolo da Madre. Obrigada pela parceria!

Debora e Omar na feijoada da Vó do Quintal da Vó, que fica na 
Av. Presidente Vargas, nr. 1100.

O China in Box é o maior delivery de comida chinesa, os pratos 
são feitos na hora do seu pedido e a entrega é bem rápida. O 
Alexsander esta a disposição para atendê-los , são várias opções 
deliciosas faça seu pedido pelo  fone (19) 3835-7744 ou pelo site 
www.chinainbox.com.br.

Hoje é dia do homem e do pai mais lindo e top, obrigada por tudo que 
faz por nós seremos eternamente grata pelo seu carinho e atenção, 
três mulheres em casa nao é facil neh kkkk mais saiba que o nosso 
amor por vc é grandee um grande bjoo. Maria Eduarda e Emanuelle.

Flavio, Amanda, Natalia e Luis da Loja OURO E PRATA desejam 
a todos os papais, um Feliz dia dos Pais.

Inaugurou dia 03/08 a KNN IDIOMAS,  a Carol e sua equipe 
aguardam sua visita. O Mais Expressão deseja muito sucesso.

O Mais Expressão dá as boas vindas a João e Angelita da Tavares 
Refrigeração ao Frutos de Indaiá 2019, sejam muito bem vindos.

Tiago Costa e Edilaine Mello na 2ª mostra de noivas e debutantes 
do Vila Manresa, organizado pela cerimonialista Carina Guedes.

A Eva, da Eva Maria Store e sua modelo Kamila 
Anastácio, com lindos looks da nova coleção,  
desejam a todos os papais um FELIZ DIA DOS PAIS. 

O Mais Expressão dá as boas vindas a ela Katia 
Precoma no Frutos de Indaiá 2019, sejam muito 
bem vindos. Na Foto Francisco, Katia e Bernardo.

No dia 05/07 a convite do novo presidente do Rotary Club Indaiatuba Inspiração - Arthur Spindola o 
Mais Expressão esteve presente na posse dos novos presidentes, Gislaine Daniela Furlan Kamizono 
do Rotary Votura, Carlos Gomes do Rotary E-Club 4310 , Romeu Bortoletto Junior do Rotary Club 
Indaiatuba com + de 60 anos de fundação e Antonio Sergio Borges de Almeida do Rotary Cocaes . 
O Mais Expressão deseja parabéns  e um ótimo mandato a todos. 





negócios & classificados
Nº 859

CA08401- VILA VITÓRIA - AT. 163 m² AC.136 m²- 03 
Dormitórios, wc social, sala, cozinha, lavanderia, 
quintal, 02 vagas de garagem. R$ 1.400,00 + IPTU

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

VENDAS

CH01745 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1.000 m² AC.120 
m²-02 dormitórios, sendo 1 suíte com closet,  ba-
nheiro social, sala 2 ambientes, cozinha estilo ame-
ricano, lavanderia, despensa, poço semi artesiano 
(27m), reservatório água tipo taça (3.000L), quintal 
gramado (esmeralda) com pomar, todos os cômodos 
possuem planejados. R$ 564.000,00

TE05587 - TERRAS DE ITAICI - AT. 1000 m² - terreno 
em excelente localização com toda infraestrutura já 
instalada e no asfalto. Pequeno declive e área toda 
gramada e algumas árvores frutíferas. Pronto pra 
construir!!!R$ 299.000,00

AP04275 - PÁTIO ANDALUZ - AU. 83 m² - 03 dormi-
tórios sendo 01 suíte, WC social,  sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, 02 vagas, condomínio com área 
de lazer completa, academia, salão de festas, cine-
ma, piscina, playground, salão de jogos, portaria 24 
horas, próximo a supermercados, farmácia, faculda-
de, bancos, ótima localização, fácil acesso, possibili-
dade de vender mobiliado. R$. 509.000,00

CA08409 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 105 m² - 3 
dormitórios (1 suíte), sala de estar, cozinha ame-
ricana, WC social, lavanderia, área gourmet com 
churrasqueira e garagem para 2 autos. Casa com 
aquecimento solar e preparação para ar condicio-
nado e acabamento de primeira. R$ 440.000,00.

CA08401-AT.758m². AC 530m²- EXCELENTE CASA 
04 Dormitórios, sendo 03 suítes, Sala, cozinha, la-
vanderia, espaço gourmet com churrasqueira e 
piscina. Imóvel ficara mobiliado inclusive com ar 
condicionado e televisões. R$ 1.400.000,00 aceita 
permuta por casa até 50% do valor.

CA08395- JARDIM MARINGÁ - AT. 300 m² AC. 215 
m² - lindo sobrado com 3 dormitórios (1 suíte) sen-
do todos com armários planejados, lavabo, me-
zanino, cozinha planejada, sala para 2 ambientes, 
lavanderia planejada, espaço gourmet com churras-
queira, pia e banheiro e garagem para 4 autos. R$ 
600.000,00

CA08323 - VISTA VERDE - IMÓVEL NOVO - AT. 175 
m² AC. 160 m² - 3 suítes com varanda (sendo 1 com 
closet), sala para 2 ambientes, cozinha integrada à 
área gourmet com churrasqueira e piscina, lavabo e 
garagem para 2 autos. R$ 650.000,00

CA08383 - JARDIM HUBERT - AT. 130 m² AC. 154 m² 
- sobrado com 3 dormitórios (sendo 1 planejado), 
sala de jantar integrada com sala de estar, cozinha 
planejada, WC social, lavabo, área de churrasquei-
ra, lavanderia e garagem para 2 autos. Excelente lo-
calização próximo ao Parque Ecológico e supermer-
cado Good Bom. R$ 385.000,00

LOCAÇÃO

GL00392 - GALPÃO INDUSTRIAL - DISTRITO IN-
DUSTRIAL JOÃO NAREZZI - AT 1.000m², AC 966m², 
com 03 Andares, Refeitório, Escritórios, Banheiros e 
Área Fabril - Locação R$ 7.000,00 + IPTU

CH0883 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.000m², AC 160m² 
- 02 dormt, sendo 01 ste , sala 02 ambts., copa, cozi-
nha, lavanderia coberta , pomar c/ várias frutas. R$ 
700.000,00/Locação: R$ 2.700,00 com condomínio 
e IPTU.

AP04548 - LE JARDIN - 3 dormitórios (sendo 2 suí-
tes) todos planejados, sala, cozinha planejada, la-
vanderia, WC social e garagem para 2 autos cober-
ta. Portaria 24 horas e área de lazer completa. R$ 
2800,00 + COND + IPTU

AP03691   - TORRES DA LIBERDADE - AU. 83 m² - 3 
dormitórios com armários sendo (1 suíte), sala para 
2 ambientes, cozinha planejada, lavanderia e gara-
gem para 2 autos coberta. Condomínio com área de 
lazer completa e portaria 24 horas. R$ 1.700,00 + 
COND + IPTU

AP04512 - RESIDENCIAL PORTO PRÍNCIPE - AU 
75m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte), Sala 02 Am-
bientes (Estar e Jantar), WC Social, Cozinha Planeja-
da C/ Coifa e Cook Top, Lavanderia e Garagem P/02 
Autos Cobertos. R$ 1.500,00 + COND + IPTU.

CA07779 - JARDIM PAU PRETO - AT.136m² AC.105m² 
03 dormitórios, WC social, sala, cozinha, lavanderia, 
espaço gourmet, área de serviço, garagem para 02 
autos, ótima localização, região central. Venda R$ 
1.300,00 + IPTU.

CA08402 - RESIDENCIAL PARK REAL - SOBRADO - AT 
150m², AC 172m², 03 Dormitórios (Sendo 01 Suíte c/ Closet), 
Sala 02 Ambientes Estar e Jantar), Lavabo, Cozinha Americana 
Planejada e Coifa Central, Área Gourmet com Churrasqueira, 
Banheiro Auxiliar, Piscina, 02 Vagas P/ Auto Coberta. Ilumi-
nação de led em toda casa, revestimento de primeira linha 
(porcelanato Porto Belo), Aquecimento solar em toda a casa, 
inclusive a piscina. Excelente localização, poucos minutos do 
parque ecológico. R$ 690.000,00

CA08368 - PARQUE BOA ESPERANÇA - casa ampla próxima à 
padaria, escola e praça com 3 dormitórios (1 suíte com armários), 
cozinha planejada, sala, WC social, lavanderia e nos fundos 
edícula com banheiro, churrasqueira e garagem para 3 autos 
sendo 2 cobertos. R$ 2.350,00 + IPTU.

AP02017- HAMPTON GARDENS- AU 100m²- 03 dormitórios, sen-
do 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, cozinha planejada, área 
de serviço, garagem  para 02 autos, área de lazer completa. R$ 
2.000,00 + CONDOMÍNIO + IPTU.

CA08403 - JARDIM MONTREAL RESIDENCE -  AT.150 m² AC.105 
m² - 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, 
cozinha planejada, cooktop, coifa, microondas, forno elétrico,  Con-
domínio com infraestrutura completa, piscina adulto e infantil, salão 
de festas, academia, playground, portaria 24 horas, monitoração in-
terna, excelente localização, fácil acesso, R$ 470.000,00. TE05804- JARDIM BELA VISTA - AT 407,33m² - terreno próximo à 

área verde, próximo ao parque ecológico do bairro. R$ 190.800,00

AP04409 - VILLAGIO D’AMORE - AU. 62 m² - 2 dormitórios, cozi-
nha planejada, lavanderia, sala para 2 ambientes e garagem para 1 
auto coberta. R$ 295.000,00. Locação R$ 1350,00 + COND + IPTU.
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6M DE ALTURA, JARDIM EMBAIXO 
DA ESCADA. SALA DE JANTAR, 
COZINHA AMPLA, ILHA GRANDE 
NO CENTRO E COOKTOP E AR-
MÁRIOS EMBUTIDOS, QUINTAL 
AMPLO, AREA GOURMET COM 

CHURRASQUEIRA, FORNO PIZZA, 
FOGÃO DE LENHA, VARANDA 

NAS PORTAS DOS QUARTOS E 
NA FRENTE DA COZINHA. GARA-
GEM COBERTA PARA 02 CARROS 

E DESCOBERTA PARA 04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, SALA 
EM 3 AMBIENTES, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,3 VAGAS R$ 

1.500.000,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 

SUITES, 10 BANHEIROS, SALA DE 
ESTAR, SALA DE JANTAR AMPLA, 

COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACADE-

MIA, SALÃO DE JOGOS, SAUNA, 
ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 

HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES OR-

NAMENTAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AMBIENTES 
CLIMATIZADOS E COM SOM. R$ 

4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

SITIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$1.000.000,00

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇA-
MENTOS TERRENOS EVIDÊNCIAS  

333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LO-

TESR$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018 
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

JARDIM PRIMAVERA – TE00020
TERRENO 136,37 M²

R$ 130.000,00

COND. JARDIM DO IMPÉRIO –
 VILA RICA –TE00019

TERRENO 150 M² 
R$130.000,00

JARDIM TROPICAL – TE000
TERRENO DE 150 M²

R$ 140.000,00

JARDIM SANTORINI – TE00017
TERRENO DE ESQUINA 172,52 M² 

R$ 150.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS LO-

TESR$ 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 -
VIRACOPOS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

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

CASA JD. ESPLANADA PARQUE 
REAL – CC00099

 03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 
COZINHA, ÁREA GOURMET, GARA-
GEM COBERTA, AR CONDICIONA-

DO E ENERGIA SOLAR. 
R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – 
CC00098  03 DORMITÓRIOS SENDO 

01 SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 
LAVABO, COZINHA, GARAGEM. 

R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUI-

TE, 02 SALA, COZINHA, COPA,  
ÁREA DE SERVIÇO,  03 WC, 05 

VAGAS, PISCINA, CHURRASQUEI-
RA. R$ 450.000,00

VALE DO SOL – CA03145
CASA COM 03 DORMITÓRIOS , 03 

BANHEIROS, SALA DE ESTAR, 
SALA DE JANTAR, COPA, COZI-

NHA, CHURRASQUEIRA, FOGÃO Á 
LENHA, LAVANDERIA, GARAGEM 
PARA 05 CARROS, POMAR, JAR-

DIM. NÃO TEM PISCINA. 
R$ 477.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – 
CC 00094 03 DORMITÓRIOS SENDO 

1 SUITE, AMPLA SALA, LAVABO, 
COZINHA, BANHEIRO, GARAGEM 
PARA 02 CARROS, ÁREA DE SER-

VIÇO.
R$ 540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 SUITE, 

02 SALA, 02 COZINHA, ÁREA DE 
SERVIÇO,  03 WC, 04 VAGAS

R$ 550.000,00

COND.BRESCIA-CC0062
3 DORMITÓRIOS,1 SUÍTE, SALA 

EM 3 AMBIENTES, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,3 VAGAS R$ 

585.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 

CASA COM 02 DORMITÓRIOS, 01 
AMPLA SUITE COM BANHEIRA, 
COPA, COZINHA, AMPLA SALA, 
BANHEIRO SOCIAL E QUINTAL. 

GARAGEM PARA 02 CARROSCO-
BERTOS E 02 DESCOBERTOS.

R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDO-

MÍNIO COM: SALA, LAVABO, 
COZINHA, LAVANDERIA, 03 

DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
CHURRASQUEIRA COM MAIS 01 
QUARTO E 01 BANHEIRO, GARA-
GEM COBERTA PARA 02 CARROS 
E 02 VAGAS DESCOBERTAS. R$ 

600.000,00 

JARDIM SÃO PAULO – CA03155
03 SUITES ( SENDO 01 MASTER 
PREPARADA PARA AR CONDI-
CIONADO E COM BANHEIRA , 

OUTRA  MENOR COM VARANDA), 
SALA DE TV COM LAREIRA ELE-
TRICA , COZINHA PLANEJADA 

EM AMBIENTE INTEGRADO COM 
SALA DE JANTAR, INCLUI FORNO 

ELETRICO  EMBUTIDO, 02 LA-
VABOS, LAVANDERIA, AREA DE 

CHURRASCO,QUINTAL, DEPOSITO 
( QUE PODE SER  ESCRITORIO  

OU ATELIÊ ), GARAGEM PARA 05 
CARROS. 300M² DE TERRENO 180 

M² DE CONSTRUÇÃO. R$ 665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – 
CC00096 02 SUITES AMPLAS, SALA 
02 AMBIENTES, LAVABO, COZINHA 

E GARAGEM
R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 
AMBIENTES, COZINHA, LAVANDE-
RIA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE 
PEZZA, AREA GOURMET, EDICULA 

ABERTA, 04 WC, 04 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE ITAICI – 
CC00097  03 DORMITÓRIOS SENDO 
02 SUITES, SALA 02 AMBIENTES, 
LAVABO, COZINHA, GARAGEM,Á-
REA DE LAZER COM PISCINA. R$ 

980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL 
DE ITAICI – CC00070

04 DORMITÓRIOS (02 SUITES) SEN-
DO UMA COM CLOSET GRANDE E 
AR CONDICIONADO, WC SOCIAL, 

SALA DE TV, SALA DE ESTAR COM 
DOIS AMBIENTES, PÉ DIREITO DE 

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AM-
BIENTES, COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 00867
02 DORMITÓRIOS, SALA 2 AM-
BIENTES, COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO WC,01 VAGA GARAGEM. 
R$ 290.000,000

VENDA CASAS 
 

JARDIM DO VALLE II-  CA03148
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, AREA DE SERVIÇO, 

EDICULA COM 01 QUARTO E 01 
BANHEIRO, GARAGEM. ACEITA 

CARRO ATÉ  R$ 40.000,00.
R$ 212.000,00

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –
CA03146  CASA 02 DORMITÓRIOS, 

SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
LAVANDERIA, QUINTAL, E 01 VAGA 
DE GARAGEM COBERTA. ACEITA 
FINANCIAMENTO. DOCUMENTA-

ÇÃO OK.
R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 

SERVIÇO. EDÍCULA COM  01 DOR-
MITÓRIO, SALA. GARAGEM PARA 

02 CARROS
R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI – 
CA03149 03 DORMITORIOS, SENDO 
01 SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, 

LAVANDERIA, EDICULA COM 01 
DORMITORIO, SALA, COZINHA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS. 

ACEITA PERMUTA  NA CIDADE DE 
INDAIATUBA. R$ 265.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUI-
TE, SALA AMPLA, COZINHA TIPO 

AMERICANA, BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM COBERTA R$ 

285.000,00

JD. NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-

NHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 02 VAGAS.
R$ 290.000,00

PARQUE DAS NAÇÕES –CA000
03 DORMITORIOS, SENDO 01 

SUITE,SALA, COZINHA,AREA DE 
SERVIÇO,02 VAGAS DE GARAGEM.  

( ACEITA PERMUTA 
POR APARTAMENTO)

R$ 300.000,00

ARDIM MARITACAS – CA03153
03 DORMITORIOS, SENDO 01 

SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM 

PARA 02 CARROS,  200 METROS 
DE TERRENO.
R$ 340.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 

SUITE, SALA, COZINHA AMERICA-
NA, 02 WC, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA, GARAGEM PARA 02 

CARROS.
R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – 
CC 00052  03 DORMITORIOS, SEN-
DO 1 SUITE, 02 SALAS, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET
R$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—CA03140 
03 DORMITORIOS SENDO 01 SUÍ-
TE, SALA, COZINHA PLANEJADA, 
SALA DE JANTAR, SALA DE ES-
TAR AMPLA, BANHEIRO, ÁREA 

DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, 
CERCA ELETRICA, AQUECEDOR 
SOLAR, GARAGEM R$ 390.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – 
CC 00074  02 DORMITORIOS, SALA, 

COZINHA, WC, ÁREA GOURMET, 
ÁREA DE SERVIÇO, 01 VAGA R$ 

400.000,000

COND.PARQUE REAL – 
CC 00053  03 DORMITORIOS, SEN-
DO 1 SUITE, SALA, COZINHA, WC, 

CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL -CA03111
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, 
SALA, COZINHA, WC, ÁREA GOUR-

MET. 2 VAGAS
R$ 435.000,00

CIDADE NOVA – AP00945
02 DORMITORIOS, SENDO 01 

SUITE,SALA COZINHA, AREA DE 
SERVIÇO, 02 WC, GARAGEM.

R$ 1.200,00

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 

AMERICANA, VARANDA, WC, 02 
VAGAS, . R$ 1.300,00 INCLUSO 

COND. E IPTU

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 AM-

BIENTES, LAVABO, WC, GARAGEM 
R$ 1.350,00 + CONDOMINIO- 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, SEN-
DO 1 SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, VARANDA, ÁREA 

DE SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 2.200,00 
+ R$ 530,00 (CONDOMINIO)

VENDA APARTAMENTOS   

JD. ELDORADO – AP 00555
02 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA. 
R$ 150.000,000 + R$ 40,00 (CONDO-

MINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEI-

RO, COZINHA. SEM GARAGEM 
R$ 150.000,00 + CONDOMÍNIO R$ 

355,00 + IPTU R$ 55,00

JD. MORUMBI – AP 00891
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO

R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM.
R$ 165.000,00

JD. COLIBRIS – AP 00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC,01 VAGA.
R$ 175.000,000 + R$ 200,00 (CON-

DOMINIO)

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA 

COZINHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00 MIRIM I – 

INDAIATUBA – 

AP00948
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-

NHA, WC E GARAGEM
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

BANHEIRO, 01 VAGA
R$ 175.000,000 + R$ 313,00 (CONDO-

MINIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

BANHEIRO (MOBILIADA) ,02 VA-
GAS R$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – AP0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

PLANEJADO, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA 

COBERTA.
R$ 200.000,000 + R$ 250,00 (CONDO-

MINIO) + R$ 50,00 (IPTU)

JD. SANTIAGO – AP 00835
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO,02 

VAGAS. R$ 240.000,000  

PARQUE   SÃO  LOURENÇO – 
AP00946 APARTAMENTO  TODO 
PLANEJADO , 02 DORMITORIOS, 
SALA 02 AMBIENTES,COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,WC GARAGEM  
APARTAMETO TERREO. IDEAL 

PARA SOLTEIRO, IDOSO,  E QUEM 
ESTÁ COMEÇANDO A VIDA. R$ 

250.000,00

JD. MONTE VERDE – AP 00870
02 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA 2 AMBIENTES, COZINHA, 
WC,01 VAGA

R$ 280.000,000 + R$ 200,00 (CON-
DOMINIO)

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 AMBASSADOR – SA 
00006 SALA COMERCIAL COM 35 

M²   R$700,00

 OFFICE PREMIUM- SALA COMER-
CIAL – SL 00347

SALA COM 77 M², COM BANHEIRO  

JD. MORADA DO SOL - SL 00364
50 M² + 2 WC R$ 950,00 (IPTU IN-
CLUSO) JD. DO VALE- SL 00366

98 M², 02 WC R$ 800,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

VILA TELLER – SL00328
SALÃO COMERCIAL COM 70, 02 
WC, LAVANDERIA, CORREDOR 

EXTERNO LATERAL.
( ÓTIMO PONTO P/ FARMÁCIA, 

ESCRITÓRIO) 
R$ 1.800,00 + IPTU R$ 65,00

 
CENTRO - SL 00365

90 M² ,02 WC, 
R$ 2.000 + R$ 154,00 (IPTU)

EXCELENTE GALPÃO CIDADE 
NOVA – SL00346

 250 M²  R$ 3.500 + IPTU

BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 

04 BANHEIROS
R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

ITAICI - SL 00354
300 M², 03 WC, VESTIARIOS, COZI-
NHA, ESCRITÓRIO E VAGA PARA 

10 CARROS R$ 6.000,00 + R$ 240,00 
(CONDOMINIO)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 00044

5.000 M², ESCRITÓRIO, REFEITÓ-
RIO, WC, VESTIÁRIO.

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

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD. CIDADE -  CA 03133

01 DORMITORIO, COZINHA, WC, 01 
VAGA DE GARAGEM – CASA DE 

FUNDOS R$ 450,00 

CENTRO – CA02904
QUARTO, COZINHA E BANHEIR0 

,VAGA DE GARAGEM PARA MOTO 
R$ 600,00 + 

IPTU DE R$ 30,00

JARDIM MORADA DO SOL – 
CA03151 01 DORMITORIO ,SALA , 

COZINHA, WC, AREA DE SERVIÇO, 
GARAGEM PARA MOTO

R$ 800,00 ( IPTU INCLUSO)

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132

02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, WC E VAGA DE GARAGEM

R$ 850,00

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO – 
CA03146 CASA COM 02 DORMITÓ-

RIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
LAVANDERIA, QUINTAL,E 01 VAGA 

DE GARAGEM COBERTA.  R$ 
900,00 

+ IPTU R$ 60,00

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM 

SALA, COZINHA, 01 SUITE, LAVAN-
DERIA E 01 VAGA.

INCLUSO ÁGUA E IPTU
R$ 950,00

JARDIM REGENTE – CA03156
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUI-
TE, SALA, COZINHA, 02 WC, AREA 
DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 02 

CARROS.
R$ 1.350,00 + IPTU R$ 85,00

CHACARAS AREAL – CA 03115
02 DORMITORIOS SENDO UM 

SUITE, SALA, COZINHA, WC, 02 
VAGAS DE GARAGEM

R$ 1.700,00 + R$ 142,00 (IPTU)

PARQUE SÃO LOURENÇO – 
CA1331 A.T. 300 M², SOBRADO 

PARTE DE BAIXO, JARDIM,SALA, 
COPA E COZINHA MODULADA, 

DESPENSA, AREA DE SERVIÇO, 02 
DORMITORIOS, BANHEIRO SO-

CIAL, QUINTAL, GARAGEM PARA 
04 CARROS,. PARTE SUPERIOR: 

SALA COM SACADA, E UMA SUITE 
COM CLOSET, HIDRO E SACADA, 

AQUECEDOR SOLAR.
R$ 1.900,00 ( INCLUSO IPTU) 

JARDIM  ESPLANADA II – CA03144 
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA,  
WC, 04 VAGAS DE GARAGEM R$ 

1.950,00

CASA COMERCIAL-CENTRO 
CA03119 04 SALAS SENDO 1 SUI-
TE, RECEPÇÃO, COZINHA, AREA 
DE SERVIÇO, 3 WC, 08 VAGAS DE 

GARAGEM.
R$ 2.500

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DOR-

MITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 
02 AMBIENTES,COZINHA, LAVAN-
DERIA, CHURRASQUEIRA, FORNO 
DE PIZZA, AREA GOURMET, EDÍ-
CULA ABERTA,  04 WC,04 VAGAS 

DE GARAGEM.
R$ 2.500,00 ( INCLUSO IPTU)

CENTRO – CA03150
CASA COMERCIAL  , 02 DORMI-
TORIOS,SENDO 01 SUITE,SALA, 

COPA,COZINHA, ESCRITORIO,WC, 
GARAGEM.

R$ 2.500,00 + IPTU  R$ 160,00 

CASA COMERCIAL+ SALÃO -CEN-
TRO – CA 003121

PISO SUPERIOR 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 COM SUITE, 2 SALA, 

COZINHA, EDICULA, ÁREA GOUR-
MET COM CHURRASQUEIRA.

SALÃO 100 M² 02 WC
R$ 4.300

CASA COMERCIAL- CENTRO-
-CA02773 04 DORMITORIOS SENDO 
(03 SUITES), 03 SALAS, ESCRITO-
RIO, RECEPÇÃO, COPA, COZINHA, 

05 WC, QUINTAL, 09 VAGAS GA-
RAGEM.

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

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 

SUITES, 10 BANHEIROS, SALA DE 
ESTAR, SALA DE JANTAR AMPLA, 

COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACADE-

MIA, SALÃO DE JOGOS, SAUNA, 
ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 

HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES OR-

NAMENTAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AMBIENTES 

CLIMATIZADOS E COM SOM. 
R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

JARDIM DOS COLIBRIS   EDIFICIO 
VITÓRIA REGIA – AP00943

02 DORMÍTORIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, GARAGEM

R$850,00

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVI-
ÇO, 01 VAGA.

R$ 900,00 + 240,00 (CONDOMINIO) + 
154,00 IPTU

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS R$ 1.000,00 + R$ 420,00 

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

BELA VISTA – AP00947
APARTAMENTO COM 02 DORMI-

TORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 
BANHEIRO, MÓVEIS PLANEJADOS 
NA COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 
VARANDA. GARAGEM PARA  02 

CARROS.
R$ 1.150,00 + CONDOMINIO R$ 

340,00 + IPTU R$ 80,00

PARQUE TOMAS DE AQUINO – 
AP00553 02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, 02 WC, LAVANDERIA, 

01 VAGA DE GARAGEM COBERTA, 
SEM ELEVADOR.

R$ 1.260,00 ( COND. E IPTU IN-
CLUSO)

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

WC, ÁREA DE SERVIÇO
R$ 1.000,00 + R$ 300,00 (CONDOMI-

NIO) + R$ 55,00 (IPTU)

JD. COLIBRIS – AP 00883
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA 

PLANEJADA, WC, 01 VAGA
R$ 1.000,00 (INCLUSO CONDOMI-

NIO E IPTU)



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2w-
c,churrasqueira com pia e balcão,piscina,4x8,garagem 
descoberta para 6 carros
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms,sala,coz,wc,-
salão comercial na frente,garagem descoberta para 4 
carros.
CA253 – JD.SÃO FRANCISCO – R$270 MIL – 2dorms,-
sala,coz,wc,garagem para 2 carros.
CA282 – PQ INDAIA – R$400 MIL- 2 dorms (1st com 
closet),sala,coz americana,lavabo,varanda,2wc ,portão 
eletrônico,ar condicionado.Piso superior : área gourmet,-
churrasqueira,pia, wc,salão de festa,lavanderia,garagem 
para 1 carro coberta.
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dorms,-
sala,coz,wc,garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,-
coz,lavabo,lavanderia,garagem
CA.367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms 
(1st),sala,coz,wc,lavanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CS.338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suites,sala de estar  
com pé direito alto integrada com coz,lavabo,lavande-
ria,área gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor so-
lar,boiler 400l,garagem coberta para 2 carros e descober-
ta para 2 carros.
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms 
(2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,la-
vanderia,dorm de empregada,dispensa,piscina,churras-
queira, gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.515 – CIDADE NOVA - R$310 MIL – 3dorms,sala,-
coz,2 wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.516 – CIDADE NOVA – R$390 MIL – 3dorms,sala de 
estar,coz,lavanderia,wc de empregada,sacada,garagem 
coberta para 1 carro.
AP.535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dorms 
(1st0,sala de estar e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo mo-
biliado,ar condicionado,garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planeja-
do),sala,coz planejada,wc,garagem

TERRENOS    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² APARTIR DE 180 MIL

Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lo-
tes 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.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.80 – JD.ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²

CHÁCARAS E SÍTIOS

CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,co-
z,lavanderia,varanda,wc social,piscina 3,5 x 7,fogão e 
forno a lenha,pomar,gramado
CH.717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2suites 
com closet,sala de estar e jantar,varanda,coz planeja-
da,lavanderia,wc de empregada,sacada,piscina,churras-
queira,fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e 
wc,pomar,cerca eçetrica,mezanino com porta balcão,sa-
cada.
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sa-

CA03534 - CASA PISO SUPERIOR – JD. PAULISTA – 02 Dormitórios, 
sala, cozinha americana, banheiro e área de serviço (Entrada compar-
tilhada). - Área construída 45m² - R$ 650,00.

AP00626 – APARTAMENTO – JARDIM MORADA DO SOL– 02 Dor-
mitórios sendo, sala, cozinha c/ planejado, banheiro, área de serviço 
garagem 01 vaga - Área construída 54m² - R$1.100,00 + Condomínio 
(Água incluso).

AP00626 – APARTAMENTO – JARDIM DO SOL– 02 Dormitórios sen-
do 01 suíte, sala de estar e jantar, varanda e garagem - Área construída 
55m² - R$750,00 + Condomínio (Venda R$ 170.000,00).

CASA PISO SUPERIOR – JD. MORADA DO SOL - 02 dormitórios, 
sala cozinha, wc social, área de serviço, garagem coberta para 01 car-
ro - Área construída 75m² - Terreno 125m² - R$ 900,00+IPTU.

la de estar conjugada com coz,lavanderia,varanda,pisci-
na,churrasqueira,forno de madeira,todo gramadp,pomar.
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,sala,-
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$1.000.000,00 
-  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,piscina 
3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro 
sitio de 46.000m².

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.MORADA DO SOL – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc
VL BRIZOLA – R$650,00 – dorm,sala,coz,wc,sem gara-
gem 
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,gara-
gem.
CECAP – R$900,00 – 2dorms,sala,coz,wc,garagem
CENTRO – R$950,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,sem gara-
gem
JD. SÃO FRANCISCO – R$1100,00 – 2dorms,sala,coz,w-
c,lavanderia,quartinho nos fundos,garagem
CIDADE NOVA – R$1200,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 
vaga de garagem
ITAMARACA – R$1300,00 – 2dorms (1st com closet),sa-
la,coz,wc,as,garagem.
VL.MARIA HELENA – R$2300,00 – 3dorms ( 1st c/hi-
dro,ar condicionado e armário,sala de estar,sala de jantar,-
coz c/a/e e cooktop,wc social c/box blindex,quartinho de 
despejo,área de churrasqueira,portão eletrônico,garagem 
para 2 carros,cerca elétrica.
CIDADE NOVA – R$3000,00 – Casa frente : 2 dorms,sa-
la,coz,wc,garagem. Casa Fundos : 2 dorms,sala,coz,wc,-
garagem

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$1000,00 – 2dorms,sala,-
coz,wc,1 vaga e garagem.(INCLUSO COND E IPTU)
CIDADE NOVA - R$1000,00 – 2dorms,sala,coz,wc,1 vaga 
de garagem coberta. SEM CONDOMINIO
CENTRO – R$1100,00 – dorm,sala,coz,wc

SALÃO

JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – 40m²,wc
JD.MORADA DO SOL – R$1400,00 – 100m²,3wc,estrutu-
ra para coz industrial,de esquina
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interli-
gadas,cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,-
gabinete e pia

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 gara-
ge,sacada,ar condicionado,montado para estética
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, 
DEPOIS R$1980,00 – área de saúde já funcionando,piso 
porcelanato,ar-condicionado,pia,espaço para esteriliza-
ção,salas com wc privativo. Incluso : secretária,água,luz,-
telefone,iptu. Fácil estacionamento.

TERRENOS

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

CASAS

CA03892 – JD. DO VALLE II - 2 dormitórios, sala, cozinha, 
WC, lavanderia e garagem. R$225.000,00
CA03898 – VL. ALMEIDA - 3 dorms (1 suíte), WC, sala, coz. 
planejada, áre de luz c/ elevador externo, escritório, mezanino, 
jardim e garagem p/ 2 carros. R$550.000,00
CA1767 – JD. REGINA - 2 dormitórios (sendo 1 suíte c/ hidro), 
sala de jantar c/ cozinha integrada, sala de estar, varanda 
ampla, vaga p/ 3 carros, cerca elétrica. Edícula c/ área de 
serviço, sala ampla, WC e 1 dormitório grande. R$650.000,00
CA03878 – VL. ALPES SUÍÇOS – 3 dormitórios (2 suítes) c/ 
ar condicionado, móveis planejados, sala e cozinha integradas, 
lavabo, piscina, quintal garagem para 3 carros e cerca elétrica. 
R$650.000,00
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada integra-
das, 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
CA03882 – VILA SUÍÇA – 4 dorms (2 suítes - 1 Master e 1 
Demi-suíte), coz.  planejada, lavand, lavabo, 1 suite p/ hóspede, 
salão de festas de 45m², área gourmet c/ churrasq, piscina 5 
X 9, quintal, garagem coberta p/ 3 carros, aquecedor solar e 
circuito fechado c/ câmeras HD e sensores de presença em 
toda área externa. R$980.000,00

CASAS EM CONDOMÍNIO

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
CA03907 – JD. MONTREL RESIDENCE – 3 dorms (1 suíte), 
sala de jantar e estar, cozinha, área gourmet, jardim, WC, 
lavabo, lavanderia e 1 vaga de garagem. R$550.000,00
CA03703 – VILLAGE TERRAS DE INDAIÁ – 3 dorms (1 suíe), 
sala de TV, sala 2 amb, sala de jantar, escritório, lavabo, copa, 
coz. planejada, lavand, desp, 2 dorms c/ WC de empregada, 
piscina, churrasq, varanda, depósito, garagem p/ 4 carros e área 
de lazer completa. R$1.200.000,00. Aceita casa ou terreno 
em Condomínio ou apartamento.

APARTAMENTOS

AP01357 – ED. SOLAR DOS GIRASSOIS - 2 dorms, sala, coz, 
1 vaga e port 24h. R$165.000,00
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 por casas em Indaiatuba.
AP01358 – EDIFÍCIO ATENAS – 3 dorms (1 suíte c/ closet), am-
pla sala p/ vários ambientes,  escritório, coz. planejada, 3 vagas 
de garagem, depóstio e área e lazer completo. R$1.200.000,00.

CHÁCARAS

CH00637 – REC. DOS PÁSSAROS - Casa principal: sala p/ 
vários amb, sala de estar, sala de jantar e sala de jogos e TV, 
4 dorms, toda avarandada. Piso superior: Mezanino, suíte 
master c/ varanda.
Piso Inferior: 3 dorms (1 suite), WC, copa, coz. Planejada, 
desp, lavand e área de serviço. Casa de hóspede: sala, quarto e 
coz, toda avarandada. Área Gourmet, área de lazer e garagem 
coberta p/ 4 carros. R$2.200.000,00

TERRENOS

TE01568 – COND. JD. RES. VIENA – 250m². Condomínio 
com piscina adulto e infantil, salão de festas, play ground e 
campo. R$180.000,00
TE01749 – JD. CALIFÓRNIA – 260m². R$300.000,00.
TE01751 – CENTRO EMP. DE INDAIATUBA – 1629,07m². 
R$700.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03457 – JD. MORADA DO SOL – 1 dorm, sala, coz e gar. 
R$550,00 isento de IPTU
CA03571 – JD. MORADA DO SOL – 1 dorm, sala e coz. 
R$600,00 + IPTU

CA1981 – VL. BRIZZOLA - 1 dorm, sala, coz 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
CA03903 – JD. MORADA DO SOL - 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.000,00 + 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

CA03906 – JD. CALIFÓRNIA – 3 dorms, sala, coz e gar. 
R$1.200,00 + IPTU
CA03901 – JD. MORADA DO SOL - 3 dorms (1 suíte), sala, coz 
e 2 vagas de gar. R$1.300,00 + IPTU
CA03707 – CENTRO – 3 dorms (1 suíte), sala 2 amb, copa, coz 
e gar. R$2.500,00 + IPTU
CA03909 – JD. ADRIANA – 4 dorms (3 suítes), sala 2 amb, sala, 
copa, coz, desp, gar e área de lazer. R$3.500,00 + IPTU

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA02950 – MORADAS DE ITAICI - 2 dorms, WC, sala 2 amb, 
coz, lavand, área c/ churrasq. e 2 vagas de garagem. R$1.500,00 
+ 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.
AP01365 – RES. MONTE VERDE – 2 dorms, sala, copa, coz, 
quintal e gar. R$1.200,00 + IPTU + Cond.
AP00895 – ED. SPAZIO ILLUMINARE - Mobiliado: 3 dorms (1 
suíte), sala, coz. e garagem. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP00790 – ED. KELLEN – 3 dorms (1 suíte), sala, coz. planejada, 
desp e gar. R$1.500,00 + IPTU + Cond.
AP01140 – ED. GIOVANA – 3 dorms (1 suíte), sala, escrit, coz. 
planejada e gar. R$3.000,00 + 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.
SA00004 – PQ. DAS NAÇÕES – 110m² c/ 2 WCs. R$1.100,00 
+ IPTU
SL00235 – VL. SFEIR – 137m². 3 salas, WC, copa, A/S e 2 vagas 
de gar. R$1.200,00 + IPTU

CHÁCARAS

CH00525 – REC. INT. DE VIRACOPOS – 2 dorms (1 suíte), 
sala, coz e gar. R$1.000,00 + IPTU

SALÕES COMERCIAIS

SL0160 – JD. REGINA – 40m², 2 WCs e 2 vagas de gar. 
R$1.300,00 + IPTU
SL00352 – JD. ROSSIGNATI – 125m² C/ wc. R$1.500,00 + IPTU
SL00322 – CENTRO – 350m² C/ 3 WCs (sendo 1 esp), coz e 
estac. R$6.000,00 + IPTU

CA03112 – CASA – PQ. DAS NAÇÕES - 02 dormitórios sendo 01 suí-
te, sala, cozinha, wc, área de serviço e garagem para 02 carros  - Área 
construída 70m² - R$ 1.300,00.

CA02111 - CASA PISO SUPERIOR – JD. HUBERT - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, sala, wc, área de serviço, cozinha, varanda, sacada e 
garagem  01 vaga. - Área construída 206m² - R$ 1.500,00.

CA01966 – CASA – VILA GEORGINA - 04 dormitórios sendo 02 suítes, 
sala, sala de jantar, banheiro, lavabo, cozinha, churrasqueira e gara-
gem para 03 carros - Área construída 193,38m²- Terreno 318,58m²- R$ 
3.000,00.

CA03856 – CASA – SOBRADO – JD ESPLANADA - 04 suítes, sala 02 
ambientes, cozinha planejada, lavabo, edícula com 01 dormitório e wc, 
lavanderia churrasqueira  e garagem 04  vagas.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-770399164-1734 | 99999-7221



B4 Imóveis

KITNET NO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COPAN , PRÉDIO HISTÓRICO NO CENTRO DE SÃO PAULO. TODO REFORMADO , PARTE ELÉTRICA E 
HIDRÁULICA, AQUECIMENTO CENTRAL LINDO! PARA VENDER COM URGÊNCIA:R$420.000,00. ACEITA CASA OU APARTAMENTO DE MENOR 
VALOR EM INDAIATUBA SP.

CASAS

CA00063-ESPLANADA 1 - 3 Dorms c/ 2 suíte + dep .  .........  
..........................................................................R$ 600.000,00
CA00122-CIDADE NOVA-3 dorms, 1 suite, sla de estar e jan-
tar, churraq. ......................................................R$ 700.000,00 
CA00067-JD AMERICA – Precisa reforma, 03 dorms e de-
mais dep. ..........................................................R$ 390.000,00
CA00084-JD OLINDA – Sobrado 03 dorms, 1 suite, + dep. 
Fino acbto.  .......................................................R$ 430.000,00
CA00087-JD S. LORENÇO- 3 suítes + dep ....R$ 750.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00109 - MORADAS DE ITAICI- 03  dorms 1 suite e de-
pend. (reformada) .............................................R$ 350.000,00
CA00091-PARK REAL-3 Dorms, c/ suíte + dep. Novíssima. .  
..........................................................................R$ 430.000,00
CA00088-MARIA DULCE -03 Dorms, 1 suite, sala ampla, 
área gourmet, linda...........................................R$ 900.000,00
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte, + dep, área gour-
met c/ churras. ..................................................R$ 450.000,00

APARTAMENTO

AP00017-SOHO- 3 Dorms, 1 sute, sala 2 amb. a/s, lavand. 
02 vagas  .........................................................R$ 400.000,00
AP00020-CLAUDIA - 2 Dorms, sala coz, lavand. e wc social.
Excel. local. ......................................................R$ 280.000,00
AP00024-EDIF. MAJESTIC - 3 Suítes amplas, sala, área 
gourmet. Área de lazer. ....................................R$ 970.000,00

CHÁCARAS

CH00016-PQ DAS BANDEIRAS - 1000 mts de ter com 
const., casa com 4 dorms...................................R$ 320.000,0
CH00011-RECANTO DAS FLORES - Área de lazer, compo, 
lago c, gramada e cerc  ....................................R$ 720.000,00                                                 
CH00012-MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m. . ........  
..........................................................................R$ 500.000,00 
CH00025-VALE DAS LARANJEIRAS-3050 metros so terra .  
..........................................................................R$ 750.000,00

TERRENOS

TE00055-JD. EUROPA  375 metros - ..............R$ 200.000,00
TE00093-QUINTAS DE TERRACOTA -1.250 metros Aceita 
permuta . ..........................................................R$ 230.000,00
TE00118-ALTOS DE ITAICI-430 metros. .........R$ 260.000,00
TE000116-ALTOS DE ITAICI- 335 metros. ......R$ 230.000,00
TE00013-CAROLINE- 125 metros -....................R$82.000,00
TE00113-MARIA DULCE-300 metros-. ............R$270.000,00
TE00092-PORTAL DE ITAICI-358 metros ........R$305.000,00

LOCAÇÃO

CASA

CA00122-CIDADE NOVA II- 3dorms, c/ uma suíte + dep ......  
....................................................................R$ 2800,00 + iptu
CA00123-VILA MARIA HELENA-3 dorms c/ suíte + dep. ......  
.................................................................R$ 2300,00 (isento)

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00046- VISTA VERDE- 3 Dorms, 1 suíte c/ closet, + dep. 2 
Vagas. Nova. ...................................... R$ 2800,00 cond+iptu
CA00004-MONTREAL- 3 Dorms c/ suíte + dep. 1 vaga 
Nova. ................................................. R$ 2000,00 cond +iptu
CA00075-JD DOS AROMAS- 03 Dorms 1 suite c/ sac 04 
vagas ............................................... R$ 3.000,00   cond+iptu
CA00112-VILLAGIO D’ ITAICI- 03 dorms, c/ suíte, + dep ......  
...............................................................R$ 2.500,00(incluso)

CHÁCARAS

CH00015 - ALTOS DA BELA VISTA- 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 
amb., coz, lav, com planej. Salão c/churraq. Avarandada.  .....  
........................................................ R$ 3000,00 + Iptu+cond.

APARTAMENTO 

AP00001 - LÊ CHATEAU FRONTENAC - 3 Suítes, sala 2 
amb, coz, wc social,.piso porcel, 2 vagas, 118 metros ............  
.....................................................  R$ 2.800,00+ cond + iptu.
AP00010-EDIF. MARAGOGI- 3 Dorms, c/ suite, sala 2 amb, 
coz  ............................................... R$ 1.700,00 + cond +iptu.
AP00026-JD. SÃO LORENÇO-2 Dorms, +dep, 1 vaga cober-
ta...................................................... R$ 800,00 + cond + iptu
AP00016-JD. PEDROSO- 1 dorm, + dep. c/ elevador  ...........  
......................................................... R$ 700,00 + cond + iptu
AP0000- EDIF. GIOVANA- 3 dorms, 1 suíte, c/ a/e, sala 3 
amb, coz,  ........................................ R$1.800,00 + cond+iptu
AP00020-EDIFICIO CLAUDIA - 02 Dorms, sala coz, lavande-
ria e wc social.  ................................ R$1.500,00  cond + iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms, sala, coz, 
wc, e lav. . ........................................ R$1.300,00  cond + iptu

SALÃO 

SL00001-AV.VISC.DE INDIATUBA - 500 MTS . .....................  
...............................................R$ 6000,00- PISO SUPERIOR.
SL00002-AV.VISC.DE INDAIATUBA -500 MTS. ....................  
.................................................R$15.000,00-PISO INFERIOR
SL00006-CAMPO BONITO- 60 MTS. .........R$2000,00 + iptu
SL00004-CENTRO-48,36 MTS. ...........................R$ 1.300,00

CHÁCARAS EM CONCOMÍNIO

CH00008-RECANTO DAS FLORES - 4 Suítes, 2 salas, 5 
wcs, 4 vagas, casa de música, casa de hospedes com 02 dor-
ms, piscina, churrasq, gramada com pomar e cercada...........  
..................................................... R$ 3.000,00 + cond + iptu.

GALPÕES 

GL-0020- DISTRITO INDUSTRIAL NOVA ERA -  A/T 500 A/C 
403,30.......................................................R$ 5.000,00 + iptu.
GL-00005-CALDEIRA A|T 3000 – A|C 2000 –  ......................  
........................................................ R$34.000,00 cond + iptu
GL-00005-AMERICAN PARK – A|T 6839.68 – A|C 4442.00 ..  
..................................................................R$ 62.000,00+iptu.
GL-00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 117m-
. ..................................................................R$ 6.800,00+iptu.
GL- 00009-VITORIA MARTINI -  A/T 1000 – A/C 700-  ..........  
..................................................................R$ 10.000,00+iptu.
GL-00018-RECREIO CAMP. JÓIA- Área fabril, escritório e 
estacionamento. . ......................................R$  5.000,00+iptu.

VENDAS
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B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos

Eletricista Lava jato

Comunicação Visual

Dentista

Decoração



B10 Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas Pousada

Pousadas

PsicólogaProdutos Naturais

MecânicaJóias
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B13Serviços / Utilidades

AJUDANTE DE COZINHA – Experi-
ência na função. Disponibilidade de 
horário. Residir em Indaiatuba.

AUXILIAR DE LOGÍSTICA – Conhe-
cimentos no Pacote Office. Residir 
em Indaiatuba. Experiência em al-
moxarifado e expedição.

ASSISTENTE FINANCEIRO – Su-
perior em Contabilidade completo 
ou cursando. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.

ASSISTENTE COMERCIAL – En-
sino médio completo. Conhecimen-
tos em Informática. Experiência 
na função (captação de clientes e 
negociação comercial). Residir em 
Indaiatuba.

DESENHISTA PROJETISTA – 
Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

INSPETOR OPERACIONAL – Ensi-
no médio completo. Conhecimentos 
em Informática. Experiência em 
tarefas administrativas e liderança 
de equipe. Disponibilidade para tra-
balhar em escalas e turnos.

FERRAMENTEIRO – Experiência na 
função. Para trabalhar em empresa 
do Ramo de Usinagem. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

INSPETOR (A) DE QUALIDADE – 
Ensino médio completo. Curso de 
Metrologia e Leitura e Interpretação 
de desenho. Experiência na função. 
Residir em Indaiatuba.

PORTEIRO – Ensino médio comple-
to. Experiência na função. Residir em 
Indaiatuba.

PREPARADOR DE TORNO AUTO-
MÁTICO – Ensino médio completo. 
Experiência na função.

PROGRAMADOR DE TORNO CNC 
– Experiência nos comandos Fanuc, 
Siemens e Fagor. Experiência em 
fabricação de moldes de Ferramen-
taria. Experiência em programar 
máquina de medir coordenadas 
(tridimensional). Conhecimentos em 
Solid Works e AutoCad. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

SOLDADOR – Experiência em Sol-
da TIG, MIG e Eletrodo. 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.

Recepcionista - 1 vaga
Ajudante de serralheiro - 1 vaga

Almoxarife - 4 vagas
Analista contábil - 1 vaga
Analista de controle de

 qualidade - 2 vagas
Analista de programação e controle da 

produção - 1 vaga
Analista de sistemas (PCD) - 1 vaga

Anotador (a) de processo 
de produção - 1 vaga

Auxiliar administrativo (a) - 1 vaga
Auxiliar de cozinha - 1 vaga

Auxiliar de enfermagem - 2 vagas
Auxiliar de escrituração fiscal - 1 vaga

Auxiliar de galvanização - 1 vaga
Auxiliar de limpeza - 1 vaga

Auxiliar de manutenção predial - 1 vaga
Auxiliar mecânico (a) 

de refrigeração - 1 vaga
Bibliotecário (PCD) - 1 vaga

Borracheiro (a) - 1 vaga
Caldeireiro (a) - 2 vagas
Consultor (a) - 1 vaga

Corretor (a) de imóveis - 1 vaga
Costureira (o) - 2 vagas

Cozinheiro (a) geral - 2 vagas
Eletricista de manutenção 

em geral - 1 vaga
Empacotador (a) a mão (PCD) - 1 vaga

Enfermeiro (a) - 2 vagas
Farmacêutico (a) em pesquisa - 1 vaga

Ferramenteiro (a) - 1 vaga
Fisioterapeuta geral - 2 vagas

Fonoaudiólogo (a) geral - 2 vagas
Instalador (a) de sistemas eletroeletrôni-

cos de segurança - 1 vaga
Manobrista - 1 vaga

Mecânico (a) de ar-condicionado - 1 vaga
Mecânico (a) de freios 
de automóveis - 1 vaga

Mecânico (a) de refrigeração - 1 vaga
Montador (a) de estruturas 

metálicas - 2 vagas
Motorista de caminhão - 3 vagas
Motorista carreteiro (a) - 1 vaga

Oficial de serviços gerais - 2 vagas
Operador (a) de máquina 

de bordar - 1 vaga
Operador (a) de máquinas

 agrícolas - 1 vaga
Operador (a) de maquinas 

fixas em geral - 1 vaga
Operador (a) de zincagem - 1 vaga

Pedreiro (a) - 1 vaga
Planejador (a) de produção - 1 vaga

Porteiro (a) - 2 vagas
Professor (a) de enfermagem 

nível superior - 1 vaga
Promotor (a) de vendas - 2 vagas

Serralheiro (a) - 2 vagas
Servente de obras (PCD) - 1 vaga

Soldador (a) - 1 vaga
Técnico (a) de enfermagem - 4 vagas

Técnico (a) de manutenção 
de máquinas - 1 vaga
Torneiro (a) - 2 vagas
Vendedor (a) - 6 vagas

Vendedor (a) (PCD) - 1 vaga
Vigilante - 1 vaga

EMPREGOS



B14 Classificados

classificados

Condomínio Vista Verde CC00057 
- 03 suites com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, cozinha, 
banheiro, garagem pra 02 car-
ros. A.T108M². + COND.214,00 
R$689.000,00 F. 3875-2215
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 01 sui-
te ,sala , cozinha, a.s, wc, gara-
gem p/ 02 autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 175M²  R$ 
520.000,00. F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 Casa fren-
te – Sala, cozinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 dormitório, 
cozinha, Wc. R$190.000,00 (19) 
3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 02 
DORM, SALA , COZINHA(PLANE-
JADO), BANHEIRO, GARAGEM 
P/01 CARRO . COND:200,00 IN-
CLUSO AGUA. R$: 175.000,00. 
(19) 3875-2215
Casas 2 dorms – Financiamento 
pela caixa ecônomica do terreno 
e da construção – consulte-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 cons-
trutores é possível, desmembrar 
os 2700m² em 4 lotes, sendo 3 de 
380m² e 1 de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
 OPORTUNIDADE! JD.LAGUNA 
EM SALTO-SP. Casa de 02 dormi-
tórios, sendo um suíte, sala/cozinha 
americana, wc, garagem p/02 autos 
quintal nos fundos em lote de180m2 
+ uma chácara de 100m2 (SÓ 
TERRENO) no bairro pedregulho 
em Indaiatuba-SP. troca-se por 
casa em Indaiatuba de menor ou 
igual valor. Base: R$310.000, 00. 
Tel.:(19) 99762-7997. Corra!
OPORTUNIDADE ÚNICA!! JAR-
DIM MORADA DO SOL. Rua:77, 
próximo ao Parque Ecológico de 
R$210.000,00 em oferta somen-
te para o mês de fevereiro por 
R$195.000,00 03 dormitórios, suíte, 
garagem, bom acabamento 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 dormitórios 
(01 suíte) sala- cozinha –wc so-
cial- lavanderia, garagem p/02 
autos. Oportunidade única! Em 
oferta para o mês de fevereiro 
de: R$300.000,00 por apenas: 
R$265.000,00, ou terreno no ne-
gócio. F.:(19) 99762-7997 / (19) 
3935-3294. Corra!
JARDIM ADRIANA - Excelente 
casa em dois pavimentos, sendo 
no pav superior: 02 dormitórios (01 
suíte) wc social, sacada com porta 
balcão com vista para o Parque 
Ecológico e no pav inferior: sala 02 

ambientes –lavabo, wc social, lavan-
deria, edícula   e grande espaço de 
terreno com piso ideal para piscina, 
garagem com portão eletrônico. 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! JARDIM ITAMA-
RACÁ - 02 dormitórios (01 suíte) wc 
social, sala, cozinha, garagem com 
portão eletronico,110m² de área 
construída, em lote de 133m² do-
cumentos em ordem para financia-
mento. Apenas R$255.000,00 aceita 
terreno e carro. F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
CASA– VILA FURLAN - 03 dorm.  
sendo 01 suíte, sala de estar e jan-
tar, coz. planejada, 02 wc, 01 lavabo, 
área de serviço, churrasqueira e 
garagem 02 vagas. A/T  180M² A/C  
150M² - R$ 390.000,00 (Aceita 
Financiamento). F.: (19) 3935-
CASA – JD ESPLANADA - 03 
dorm. sendo 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 encanamento 
preparado, aquecimento solar em 
todos os cômodos e garagem 
coberta 02 vagas. A/T  360,00 M²e 
A/C  270,00 M² - R$700.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
CASA – JD ESPLANADA - 3 
dormitórios, sendo 1 suíte com 
planejados, Sala, Cozinha com 
Planejados, 1 WC, área de serviço, 
Garagem  4 vagas sendo 2 cobertas. 
A/C 190,00M² e A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 3935-1413 
CASA – JD MORADA DO SOL -  02 
dormitórios, sala, cozinha, 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
COND. JD. PARK REAL – Casa 
nova em fase de acabamento: 3 dor-
mitórios (1 suíte), cozinha americana 
planejada, espaço gourmet, lavabo 
e banheiro social, sala, lavanderia, 
garagem coberta para 2 carros, lazer 
e portaria 24h. R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
COND. JD. MONTREAL RESIDEN-
CE – 3 dorms (1 suíte), sala, coz, 
área gourmet, prep. p/ ar cond., 
pé direito alto, gar. p/ 2 carros 
(1 coberta), portaria 24h e lazer 
completo. R$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Vila Suíça - Sobrado com 03 dorms 
uma suíte, planejados, wc social, 
sapa para dois ambientes, lavabo, 
cozinha planejada, despensa, wc, 
área gourmet e serviço. Garagem 
coberta para dois autos, com chur-
rasqueira e forno de pizza.  A/T300m 
A/C 180m. R$ 720.000,00 F.: (19) 
99115-8368
Moradas de Itaici - 03 dorm. c/ 
suíte, sala 2 amb, coz e lav. 2 
vagas. Com móveis planejados. 
R$ 350.000,00 F.: (19) 99721-0395
Maria Dulce - 03 suítes, ar condi-
cionado, Escritório, área de lazer e 
aquecimento solar. Aceita proposta. 
F.: (19)0 99115-8368
Oportunidade! Vende-se 2 casas 
em mesmo terreno Vila Costa 
e Silva - com A.T. 222m² e A.C. 
165m². Valor R$ 390.000,00. F.:(19) 
99714-4113 / (19) 3875-4550

Aquecimento solar instalado e 
pontos para ar condicionado nos 
quartos e salas. Condomínio com 
portaria 24h, piscina, salão de 
festas, churrasqueira e quadra (R$ 
214,66). Aceito financiamento e 
apartamento ou terreno como parte 
do pagamento. R$ 730.000,00. F. 
19-992170168 ou 19-992357764.
Vendo casa no Parque dos In-
daias – 8 cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas casas em 
mesmo terreno Aceito terreno como 
parte do pagamento R$320.000,00 
ou financiamento. F.: (19) 99482-
6697 / (19) 3875-3201 João. Tendo 
interesse ver fotos na OLX.
SOBRADO CONDOMÍNIO BRÉS-
CIA - Três suítes com sacadas, 
salas de jantar, estar, lavabo, es-
paço gourmet, cozinha planejada 
e lavanderia. Acabamento de luxo, 
200 m² de área construída. Aque-
cimento solar instalado e pontos 
para ar condicionado nos quartos e 
salas. Condomínio com portaria 24h, 
piscina, salão de festas, churras-
queira e quadra (R$ 214,66). Aceito 
financiamento e apartamento ou 
terreno como parte do pagamento. 
R$730.000,00. F. 19-992170168 ou 
19-992357764.
Vende-se casa Jardim Primave-
ra - sendo 2 dormitórios, 1 suíte, 
garagem p/ 02 carros e mais depen-
dências F.: (19) 99375-2113
Vendo/Troco por casa em In-
daiatuba - Casa com 150m², Ar 
condicionado e ventiladores, sala, 
cozinha, WC social com area de 
lazer. Valor: R$320.000,00 garagem 
para 02 carros F.: (19) 3458-1172
CA01472 - JD. RESIDENCIAL 
VENEZA - Ótima casa com 2dorm 
sendo uma suíte, WC.social, coz.
americana, lav. Churrasqueira, 
acabamento em porcelanato, 
2 v a g a s  d e  g a r a g e m  v a l o r 
R$260.000,00 Tratar – (19) 97405-
1651 (WhatsApp) – CRECI -74.914
CA01448 – JD. PAU PRETO – 
Excelente casa T.250m - ar. 220m, 
3dorm.s/uma suíte, sala estar, 
jantar, lavabo, coz.am, WC. Social, 
lav, 3vagas de garagem, valor 
R$490.000,00. Tratar. (19) 97405-
1651 (WhatsApp) – CRECI 74914
CA01437 – JARDIM OLINDA – 
Excelente sobrado próximo avenida 
conceição, 3dorm s/uma suíte, wc. 
social, sala de estar, jantar, lavabo, 
coz. Planej. Fogão coktop e coifa, 
lavanderia, sacada com churras-
queira, 2vagas de garagem, portão 
eletrônico - Valor R$480.000,00 – 
Tratar. (19) 97405-1651 (WhatsApp) 
– CRECI 74.914
Vendo sobrado alto padrão 
Vila Verde - Terreno 280m², área 
construída 220m², com 4 quartos 
sendo uma suíte 40 m² + closet. 
Armários planejados. Área com 
Churrasqueira. Excelente localiza-
ção próximo ao centro. Aceito como 
parte pagamento casa, apartamen-
to, sitio ou chácara. Tratar pelo 
WhatsApp F.: (19) 98359-3991
Vendo Área de Lazer - com cozi-
nha, dois banheiros, área de chur-
rasqueira e piscina. Garagem para 
6 carros. Área do terreno 277,60 
m2 e área construída 49,30 m2. 
Jardim Regina (em frente ao Colégio 
Meta). Fone: (19) 3835-1772 e (19) 
9 9708-3931.
Jardim Montreal - Excelente so-
brado com 168m2 – AT150, 3 D (2 
suítes c/ armários, 1 suíte c/ close), 
sala cozinha projetada com cook 
top, churrasqueira, aquecimento 
solar, ar condicionado, porcelanatos 
especiais, granitos, tetos trabalha-
dos, esquadrias em alumínio, muitas 
tomadas e muita iluminação  ampla 
e bela escada mais, garagem co-
berta e jardim. R$660.000,00 estuda 
financiamento. Localização especial 
19-9.97519921. creci 65362.
Jardim Montreal - Térrea novíssi-
ma, excelente, 3 dormitório sendo 1 
suíte, 2 vagas e demais dependên-
cias R$530mil. Documentação per-
feita. 19-9.97519921. creci 65362. 
Casa Nova na rua: Bororó nº69, Vila 
Maria Helena. Terreno de (5 X 32), 
área construída. (140m²) 3 quartos 
sendo 1 suite, cozinha (4 X 4,70), 
sala (4 X 4,70), banheiro social, 
lavanderia, garagem com churras-

queira (9 X 4,70) 4 vagas e prepa-
rada para ar condicionado e aque-
cimento solar. Valor R$360.000,00. 
Telefone: (19) 99702-8220
Vende-se sobrado no Jardim 
Tropical - Rua: Silvio Valdemarim, 
235. 3 dormitórios, 1 suite arma-
rios embutidos, sala, cozinha com 
armários embutidos, 2 banheiros. 
Garagem para 3 carros, área de 
serviço com churrasqueira. Valor: 
R$ 450.000,00 F.: (19) 99679-1661

 
CASA -JD. MONTE VERDE - 01 
dorm., sala, coz., WC, lavanderia e 
garagem 01 vaga. - R$750,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MORADA DO SOL 
- 02 dorm., sala, coz., wc com box, 
área de serviço e garagem 02 vagas. 
Ótimo acabamento. - R$1.350,00 
+IPTU. F.: (19) 3935-1413
COND. JD. MONTREAL RESIDEN-
CE – 3 dorms (1 suíte), sala, coz, 
área gourmet, prep. p/ ar cond., 
pé direito alto, gar. p/ 2 carros 
(1 coberta), portaria 24h e lazer 
completo. R$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Vila Maria Helena - 3 dorms. c/ uma 
suíte. Salas 02 amb. Coz e lzv. c/ 
armários 02 vagas R$ 2.300,00 F.: 
(19) 97423-3079

 
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 
chácara do trevo R$370 mil - (19) 
98254-7703 CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 - 02 dorm, 
sala, cozinha(planejada), banheiro, 
garagem p/01 carro . cond:200,00 
incluso água R$: 175.000,00.
Moacir Arruda - 02 doms, sala, cozi-
nha e lavanderia. 1 vaga de garagem 
R$ 260.000,00 F.: (19) 99115-8368
ED. Torres da Liberdade – 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
ED. Solar dos Girassois - 2 dor-
mitórios, sala, cozinha, WC social, 
lavanderia, 1 vaga de garagem e 
portaria 24h. R$165.000,00. Aceita 
permuta. Fone: (19) 99194-0145
Apartamento JD. Tropical – 2 
dormitórios sendo 1 suíte, sala 2 
ambientes, cozinha, lavanderia, WC 
social, varanda gourmet e 1 vaga 
de garagem. R$240.000,00 Aceita 
proposta. Fone: (19) 99194-0145
Apartamento Kitchenette - Bo-
queirão Santos-SP - Frente prédio 
na praia F.: (13) 99718-5517 / (13) 
99712-3768 WhatsApp
Apartamento - Frente ao mar Vila 
Caiçara / Praia Grande - 2 dorm, 
suite F.: (13) 99718-5517 / (13) 
99712- 3768 WhatsApp
Em INTERLAGOS, Jd. Consórcio 
SP - R$855.000,00. Oportunidade 
única e URGENTE, está 20% a 
baixo do preço de mercado. Apto 
de fino acabamento com 140m2, 
3 suítes equipadas, sala ampla 
com 2 vastos ambientes, varanda 
gourmet, cozinha com armários 
planejados, área de serviço, wc, 2 
vagas, Condomínio R$944/mês e 
IPTU R$421/mês, com lazer com-
pleto, piscinas frias e aquecidas, 
quadras, academia, etc. Acesso 
fácil ao comércio, bancos, escolas, 
shopping, avenida Interlagos. Dispo-
níveis fotos e detalhes minuciosos. 
Discute-se proposta. 19-9.97519921 
(cel e whatsap) creci 65362.

 
Vendo ou Alugo apartamento no 
condomínio Bosque dos Indaiás 
- com 2 dormitórios, sala em L, ga-
ragem coberta. Valor R$190.000,00. 
F.: 99416-9250
Aluga-se apartamento Solar dos 
Girassois - 2 dormitório, sala, 
cozinha, 1 banheiro, 1 vaga para 
carro. Valor: R$ 800,00 F.: (19) 
99714-4113 / (19) 3875-4550
Alugo Apto. Aclimação em São 
Paulo - 4 dormitórios, móveis pla-
nejados em todos os comôdos, 2 
vagas na garagem, 160m². Valor 
R$3.500,00 + IPTU e condomínio. 
Tratar com F.: (11) 99608-1500 
João.

 M.L. Veroneze
CRECI 57.154

(19)99762-7708 
Vende-se Sobrado no  Jardim 
São Francisco ou troca por 
apartamento de menor valor ou 
terreno comercial de menor va-
lor, com dois dormitórios sendo 
uma suíte com armários embuti-
dos nos dois quartos, varanda, 
mais um WC social em cima, em-
baixo tem sala, copa, lavabo,-
cozinha, lavanderia grande nos 
fundos, quintal grande, garagem 
para dois carros e portão eletrô-
nico. 130 metros de terreno e 
150 metros de contrução. Aceita 
financiamento. R$300 mil.  

Vende-se chácara de mil me-
tros em Elias Fausto. R$80mil. 

Vende-se terreno na rua da cai-
xa d’água, bairro Santa Cruz, 356 
metros, R$170 mil.

Vende-se casa no condomínio 
moradas de Itaici ou troca por 
apartamento de menor valor, com 
três dormitórios sendo uma suíte, 
sala, cozinha, lavanderia e vagas 
para dois carros. R$360 mil. 

 
Sitio Estrada Mato Dentro  - Valor: 
R$ 2.500. 000,00 F.: (19) 98254-
7703 CRECI 74.092
Sítio Em Piedade Sp, 26.000M², 
casa c/ 3 dormitórios, 2 wcs , toda 
avarandada, gramada, pomar, área 
de cultura, bosque, água de mina, 
1 tanques com peixes abastecido 
com água por gravidade, diversas 
árvores frutíferas, playground , a 12 
km do centro,  R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba de igual ou 
menor valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F. (19) 99762-7997 
/ 3935-3294
CHÁCARA – LAGOS DE SHANA-
DU -03 dorm., sala de estar, sala de 
jantar, cozinha, wc, área de serviço 
e garagem 02 vagas. Gramada e 
possui piscina. A/C 258.78M² e A/T 
5.280M² - R$ 790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Chácara Aldrovandia - 02 dorms, 
coz e lav, wcs. Poço Artesiano e 
Caipira c/ bomba. A/T 1000m² R$ 
240.000,00 F.: (19) 4105-7479

Vendo Chácara 2.500m² Colinas 
do Mosteiro - fundo para o lago 
à 100 metros da portaria. F.: (13) 
99718- 5517 / (13) 99712-3768 
WhatsApp
Vendo Chácara no Fogueteiro 
- 1000m² Valor R$200.000,00 
sendo R$110.000,00 de entrada 
F.: (19) 99482-6697 / (19) 3875-
3201 João

Vendo ou Troca Chacará Al-
vorada - 996m² A.C. 180m², 2 
dormitórios, WC social, sala, 
cozinha, piscina, churrasquei-
ra, forno a lenha, fogão, pomar 
bem localizado. Documento: OK. 
Aceito permuta, financiamento. 
Valor R$ 450.000,00 Contato F.: 
(19) 99487-9016 WhatsApp / (19) 
99417-0173.

 
PARQUE SÃO LOURENÇO 
(ÚNICO LOTE NA RUA) 150M2 – 
R$1060,00P/ M2 - ESCRITURADO. 
F.: (19)99762-7997 / (19) 3935-3294. 
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NOTAS DE FALECIMENTO
1.APARECIDA VILAS BOAS 
DE SOUZA RIBEIRO com 90 
anos, Viúvo (a) de LAZARO 
DE SOUZA RIBEIRO, Sen-
do Filho (a) de JOSE VILAS 
BOAS MARTINS e MARIA 
JOSE DE JESUS. Deixa Filho 
(s): ANTONIO, MARIA IZA-
BEL, MARIA DE LOURDES 
(TODOS MAIORES). Falecido 
(a) em: 27/05/2019, e Sepulta-
do no CEMITÉRIO MUN. DE 
SÃO JOSE DO RIO PARDO-
-SP aos 28/05/2019.

2.BEATRIZ MOREIRA DA 
SILVA com 90 anos, Divor-
ciada, Sendo Filho (a) de 
MANOEL RODRIGUES FER-
REIRA e QUITERIA MOREI-
RA DA SILVA. Deixa Filho 
(s): FRANCISCA, MARIA DE 
LOURDES, DIONIZIO, MA-
RIA IVONETE, MARIA HILDA, 
MARIA ELZA, MARIA LUCIA, 
MARIA EUNICE, MARIA EU-
LIDES, MARIA ZELIA, BEA-
TRIZ, JOSÉ. Falecido (a) em: 
21/07/2019, e Sepultado (a) 
no CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BOSCO-RN aos 22/07/2019.

3.ZILDA FRANCISCA DA 
CONCEIÇÃO com 85 anos, 
Solteiro (a), Sendo Filho (a) 
de FRANCISCA MARIA DA 
CONCEIÇÃO. Deixou Filhos. 
Falecido (a) em: 23/07/2019, 
e Sepultado (a) no CEMITÉ-
RIO ALTO DE SÃO FRAN-
CISCO IBIRAJUBA-PE aos 
24/07/2019.

4.JOÃO GONÇALVES 
FERREIRA com 82 anos, 
Solteiro (a), Sendo Filho (a) 
de GABRIEL GONÇALVES 
FERREIRA e ALEXANDRA 
PEREIRA DO AMARAL. Fa-
lecido (a) em: 29/07/2019, e 
Sepultado no CEMITÉRIO DO 
DISTRITO DE SANTO ANTO-
NIO DA BOA VISTA-MG aos 
30/07/2019.

5.MARIA DA SILVA SANTOS 
com 107 anos, Solteiro (a), 
Sendo Filho (a) de MANOEL 
DA SILVA SANTOS e ANTONIA 
JULIÃO SANTOS. Deixa Filho 
(s): HELIO (Maior), Falecido em: 
31/07/2019, e Sepultado no CE-
MITÉRIO DE KALORÉ-PR aos 
01/08/2019.

6.DIONESIA GONÇALVES 
DA SILVA com 79 anos , Era 
Viúvo(a) de JOÃO MIGUEL DA 
SILVA sendo filho(a) de JOSE 
HIPOLITO GONÇALVES e BE-
NEDITA MARIA AUGUSTA.dei-
xa filho(s): ELIANA,ADRIANO,-
SUZANA (MAIORES),EDSON 
(FAL), Falecido em: 30/07/2019, 
Velado(a) no GUARAREMA, e 
sepultado(a) no PARQUE JAR-
DIM MUNICIPAL DE GUARA-
REMA aos 31/07/2019. 

7.MARIA INEZ GONÇALVES 
com 75 anos , Casado (a) com 
DORIVAL  JESUS GONÇAL-
VES sendo filho(a) de JOÃO 
GAIOTTO e AMABILE GERAL-
DI GAIOTTO.deixa filho(s): 
DORIVAL 49, ALEXANDRE 48, 
ADRIANO 46, CRISTIANE 44, 
Falecido em: 31/07/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 01/08/2019. 

8.JOSE RAIMUNDO DOS SAN-
TOS com 96 anos , Casado (a) 
com ALVERINA FERNANDES 
DOS SANTOS, sendo filho(a) 
de  FRANCISCA MARIA CON-
CEIÇÃO.deixa filho(s): MARIA 
CARMELITA 70, JOSEFA 68, 
MARIA LUZINETE 65, CREUSA 
63., Falecido em: 31/07/2019, 
Velado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 01/08/2019. 

9.ARGEMIRO JOSUE DA SIL-
VA com 83 anos , Casado (a) 
com MADALENA PAULA DA 
SILVA sendo filho(a) de ANA 

MARIA DA CONCEIÇÃO.deixa 
filho(s): JOSE ANTONIO,CICE-
RO JOSE , ROSELI,LEONICE, 
ROSENI ,VALDOMIRO -TO-
DOS MAIORES, Falecido em: 
01/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
01/08/2019. 

10.VALDIVIO FERNANDES 
MORAES com 78 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
VITORIA FERNANDES MORA-
ES.deixa filho(s): RODRIGO 
32, Falecido em: 01/08/2019, 
Velado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
02/08/2019. 

11.ROSALIA MIOTTO PELLIN 
com 85 anos , Era Viúvo(a) 
de ANTONIO PELLIN sendo 
filho(a) de JOSE MIOTTO e 
ASSUNTA TRABAQUINI.deixa 
filho(s): ELAINE 58, Falecido 
em: 01/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 02/08/2019. 

12.FERNANDO XAVIER com 
64 anos , Casado (a) com ANA 
MARIA DOS ANJOS XAVIER 
sendo filho(a) de JOÃO CE-
ZARIO XAVIER e LEONTINA 
NICOMEDES XAVIER.deixa 
filho(s): ANA PAULA , FERNAN-
DA , TATIANE, TIAGO, (TODOS 
MAIORES), ANTONIO (FAL), 
Falecido em: 01/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 02/08/2019. 

13.BERNADETTE LOPES 
GASPAR com 76 anos , Ca-
sado (a) com OSVALDO 
GASPAR sendo filho(a) de 
IGNACIO LOPES DE SIQUEI-
RA e ZILDA PENTEADO DE 
SIQUEIRA.deixa filho(s): APA-
RECIDO, IDELAINE, IRACEMA 

(TODOS MAIORES), Falecido 
em: 01/08/2019, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 02/08/2019. 

14.ROBERTO LINDER com 55 
anos , Era Divorciado(a),  sendo 
filho(a) de ALFREDO LINDER e 
SANTINA JANUARIO LINDER.
deixa filho(s): BRUNA ( MAIOR 
), Falecido em: 02/08/2019, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/08/2019. 

15.ADILSON ANTONIO BER-
TOLI com 76 anos , Casado 
(a) com MARIA DE OLIVEIRA 
BERTOLI sendo filho(a) de 
HERNANI BERTOLI e AUREA 
PERRETTI.deixa filho(s): KA-
TIA 54, MARCO 51, Falecido 
em: 02/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 03/08/2019. 

16.CARLOS FALCÃO com 77 
anos , Casado (a) com NEZILDA 
MARCELINO FALCÃO sendo fi-
lho(a) de JERONYMO FALCÃO 
e ANA FALCÃO.deixa filho(s): 
ANTONIO 52, ALEXANDRE 50, 
Falecido em: 02/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/08/2019. 

17.MARIA ALELLUIA LADEI-
RA com 96 anos , Era Viúvo(a) 
de EDMUNDO LADEIRA sen-
do filho(a) de FRANCISCO 
BATISTA FLAUZINO e ANA 
FRANCISCO DE JESUS.deixa 
filho(s): ANTONIA, AFONSO, 
SILVIO, ANA MARIA, JURACI, 
GENEZIO, MARIA (MAIORES) 
DONIZETE (FAL), SEBASTIÃO 
(FAL), FRANCISCO (FAL), 
Falecido em: 02/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/08/2019. 

18.JOÃO ALVES DE MACÊDO 
com 77 anos , Casado (a) com 
MARLENE RIBEIRO DE MACE-
DO sendo filho(a) de ANTONIO 
MAXIMINO DE MACEDO e 
JOSEFA ALVES DE ALMEIDA.
deixa filho(s): ALEXANDRE,ELI-
SABETE (MAIORES ), Falecido 
em: 03/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 03/08/2019. 

19.JOSE ANTONIO RIBEIRO 
com 94 anos , Casado (a) com 
GERALDA FERREIRA RIBEIRO 
sendo filho(a) de JUVENCIO 
ANTONIO e LEONISIA SE-
VERINA.deixa filho(s): MARIA 
APARECIDA, IZOLINA, IZOLI-
NO, NOEMA, JANDIR (MAIO-
RES) GUILHERMINA (FAL) 
NEUZA (FAL), JOANA (FAL),-
JESUS (FAL), ELISEU(FAL), 
Falecido em: 03/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 03/08/2019. 

20.THEO MATIAS GOMES 
MENDES com 1 anos , sendo 
filho(a) de ALMIR MENDES 

FERREIRA e MARINALVA GO-
MES DE OLIVEIRA. Falecido 
em: 03/08/2019, e sepultado(a) 
no PARQUE HORTOLANDIA 
aos 04/08/2019. 

21.MARTA FERNANDES DE 
OLIVEIRA SILVA com 51 anos 
, Casado (a) com JOSE MARIA 
DA SILVA sendo filho(a) de PE-
DRO FERNANDES DE OLIVEI-
RA e LEONILDA DE OLIVEIRA.
deixa filho(s): DIEGO 28, Fale-
cido em: 03/08/2019, Velado(a) 
no PARQUE DAS CEREJEI-
RAS, e sepultado(a) no PAR-
QUE DAS CEREJEIRAS  SP 
aos 04/08/2019. 

22.RICARDO ALVES com 52 
anos , Casado (a) com RAQUEL 
CRISTINA PENHA ALVES, 
sendo filho(a) de SEBASTIÃO 
ALVES e MARIA APARECIDA 
ALVES.deixa filho(s): VICTOR 
22, ANA PAULA 18., Falecido 
em: 03/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 04/08/2019. 

23.MANUEL DE PAULO DIAS 
LEITE com 63 anos , sendo 
filho(a) de JOAQUIM DIAS LEI-
TE e LUZIA DE MORAIS OLI-
VEIRA. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 03/08/2019, Ve-
lado(a) no CANDELARIA, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 05/08/2019. 

24.JOAO LOURENÇO BUCCI 
com 66 anos , Era Viúvo(a) de 
RIZOMAR ROSA DO AGUIAR 
BUCCI sendo filho(a) de LIBE-
RATO BUCCI e ANA CANDIDA 
BUCCI.deixa filho(s): RENATO 
39, RICARDO 37, Falecido em: 
04/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
05/08/2019. 

25.MARIO MURGIA com 77 
anos , Era Viúvo(a) de MARIA 
HELENA DA SILVA MURGIA 
sendo filho(a) de ANTONIO 
MURGIA e BENEDITA MARIA 
DA CONCEIÇÃO MURGIA.
deixa filho(s): VAGNER 46, 
VALERIA 41, Falecido em: 
05/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 

no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 06/08/2019. 

26.GENESIO RODRIGUES 
DE OLIVEIRA com 76 anos 
, Casado (a) com MARIA 
DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA 
sendo filho(a) de ANTONIO 
RODRIGUES DE OLIVEI-
RA e MARIA RODRIGUES 
DE OLIVEIRA.deixa filho(s): 
GERSON, SILVANA, DINEIA, 
DIRLENE, CESAR (TODOS 
MAIORES), DENILSON ( FAL 
), Falecido em: 06/08/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
07/08/2019. 

27.SEBASTIÃO ANTONIO 
AMBIEL com 85 anos , Era 
Separado(a) de HELENA 
KRONEIS AMBIEL sendo 
filho(a) de JOSE AMBIEL 
SOBRINHO e ALBINA VON 
AH.deixa filho(s): RENATO 
62,  ACASSIO 58,  MARLENE 
55, Falecido em: 06/08/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, 
e sepultado(a) no CANDELA-
RIA aos 07/08/2019.

Franquia de prestação de serviços 
em expansão busca parceria na re-
gião com perfil empreendedor, sem 
royalties ou taxas. Investimento de 
R$ 15.000,00 a R$ 30.000,00, com 
retorno esperado entre 06 e 09 meses. 

TENHA SUA FRANQUIA

Processo seletivo pelo email 
franquiadeservicos2019@gmail.com

JARDIM ALICE (ÚNICO LOTE 
NA RUA) 125M2 – PLANÍSSIMO 
– R$1.100,00 P/ M2 - F.:(19) 99762-
7997 /  (19) 3935-3294
Cond. JD. Residencial Vie-
na - 250m². Condomínio com 
piscina adulto e infantil, salão 
de festas, play ground e campo. 
R$180.000,00.Fone: (19) 99164-
1734
Quintas de Terracota -1250 me-
tros R$ 230.000,00. ACEITA PER-
MUTA F.: (19) 97423-3079
Cidade Nova I - 800 metros. Plano 
e murado F.: (19) 99115-3868
Portal de Itaici - 358 metros R$ 
305.000,00 F.: (19) 97423-3079
Residencial Maria Dulce - 300 
metros R$ 270.000,00 F.: (19) 
99115-8368
Vende-se Terreno Cond. Santa 
Clara - 450m² por R$390.000,00. 
F.: (19) 99173-7509
TE00293 – Excelente terreno plano 
com 339m2 na cidade de Santa 
Rita do Passa Quatro – SP. Valor 
R$75.000,00 – Aceita carro como 
parte pg. Tratar. (19) 97405-1651 
(WhatsApp) – CRECI 74.914
Terreno Condomínio Horizon-
town - 450m² F.: (13) 99718-5517 / 
(13) 99712- 3768 WhatsApp
Terreno no Vila Verde - Vendo 
terreno comercial, plano de esquina 
área 178 m². Excelente localização 
para comercio próximo a vários 
prédios. Estudo permuta por casa 
ou apartamento. Tratar   pelo What-
sApp F.: (19) 98359-3991
JARDIM BRÉSCIA - Oportunidade 
ótima de adquirir um ótimo TERRE-
NO com 240m2, plano, na quadra 
J, principal rua do Condomínio, 
entre as duas áreas de lazer e com 
escritura e registro, R$210.000,00. 
19-9.97519921 (cel e whatsap) 
creci 65362.

Vendo Excelente Terreno - Plano 
Condomínio Lagos D’Icarai/Salto. 
306m². Tratar com Bruno F.: (19) 
99207-3284 Valor R$130.000,00
Vende-se Terreno - 6 de frente 
por 25 de fundo. Jardim Tropical. 
Rua: Silvio Valdemarim, 235. Valor 
R$160.000,00 F.: (19) 99679-1661

 
Vende-se padaria no centro F.: (19) 
3835-4071
SALÃO COMERCIAL –REC. CAM-
PESTRE JÓIA - 250m² construídos. 
Cozinha, mezanino, lavanderia, 02 
WC’s sendo 01 adaptado p/ cadei-
rante. - R$4.000,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SALÃO COMERCIAL – JD. HU-
BERT – Localizado na marginal do 
Parque ecológico! São 500m² cons-
truídos, possui mezanino, escritório 
e banheiros. - R$4.300,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
AZ0001 – Locação de salão comer-
cial no centro c/42m2 valor R$800,00 
+IPTU Tratar (19) 97405-1651 (What-
sApp) – CRECI -74.914

 
Vendo TV PHILCO 32” Led Slim. 
Valor R$800,00 á vista. Tratar c/ 
Plínio. F.: (19) 99358-4500
Vendo escrivaninha nova sem uso 
R$150,00. F.: (19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379
Vendo Rack novo 2,0 metro 
R$150,00.F.: (19) 3875-4737 / (19) 
99380-5379

Vendo Mesa de 8 lugares 2 metros 
de comprimento por 1 de largura. F.: 
(19) 99292-6972
Vendo Guarda roupa em Bom esta-
do cor: Marfim 4 gavetas e 4 portas  
Valor: R$190,00 F.: (19) 98143-4184
Vendo Prensa Camiseta/caneca - 
Prensa plana 30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, mouse 
pad, azulejo, mais Prensa para Ca-
necas. R$ 900. F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço americano com 
colchão, jogo de lençol, mosquiteiro. 
R$ 200.F.: (19)98125-2939
Vendo 30 Penas de pavão verde 
R$200,00 F.: (19) 98174-5270
Vendo Maquina de costura Singer 
zig zag aceito cartão R$300,00 F.: 
(19) 98174+E83-5270
Vende-se Dvds raros, seriados, 
desenhos, entre outros Fone: 
(19)99193-2917 WhatasApp
Vende-se Bacia de banheiro bran-
ca para por caixa R$20,00 Fone: 
(19)99193-2917 WhatasApp
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
Vendo Portão p/ garagem 1,80 X 3,0 
metros F.: (19) 3935-1633
Vendo Porta de vidro 1,60 metros 
F.: (19) 3935-1633
Vendo TV 14 polegadas semi nova 
F.: (19) 3935-1633

Vendo Teclado Cassio novo na caixa 
F.:(19) 3935-1633
Vendo 2 porta p/banheiro F.: (19) 
3935-1633
Vendo 3 este i ras e lé t r icas 
R$1000,00 (cada) F.: (19) 3935-1633
Vendo Cabine Acústica- Seminova. 
Tamanho 1 x 1 x 2.1  Mts. Ideal para 
exames audiométricos , locução ou 
para tocar instrumentos musicais de 
sopro. Tratar  pelo WhatsApp  F.: 
(19) 98359-3991
Vendo Bic ic le ta  Scoot .  De 
R$2.000,00 por R$1.000,00. Valor  
a negociar F.: (19) 3935-6985
 
Vendo Fusca - Ano: 95 modelo:95 
F.: (19) 99891-8994
Vendo FIT Lx - 2017 único dono 
25.000 km. Ar, direção e vidros 
elétricos. Final de placa 3, licenciado. 
R$60.000,00 F.: (19) 98106-8731 / 
(19) 3801-0204
Vendo Gol G3 - Ano: 2001. Doc: 
2019 OK, Cor: Branco. 4 portas, 
econômico. Ótimo estado Valor 
R$8.500,00. Para mais informa-
ções e fotos F.: (19) 98989-2549 
WhatsApp.

 
Ofereço-me para instalação, manuten-
ção, revisão preventida e corretiva de 
alarmes, cameras cftv, cerca eletrica, 
porteiro e video porteiro entre outros. 
Preços promocionais Indaiatuba e 
região. Faça um orçamento sem 
compromisso  Fone: (19) 99193-2917 
WhatsApp
Ofereço-me como pedreiro encanador, 
reformas em gerais e pequenos reparos 
na construção civil.Tratar com João. F.: 
(19) 98329-8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar serviços 
de pedreiro, encanador, jardineiro e 
eletricista. Falar com Odair F.: (19) 
99776-6841
Ofereço-me como diarista e passadei-
ra Contato Vania. F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como passadeira e 
faxineira atendo a domicilio F.: (19) 
99448-0082 Val
Ofereço-me como Manicure e Pedi-
cure pé e mão R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tambem a domicilio 
F.: (19) 99369-5615
Ofereço-me como motorista de Uber 
Falar com Andersson F.: (19) 99410-
0364
Ofereço-me com trabalhos em tricô 
sob encomenda F.:(19) 3935-1633



B16 Serviços / Utilidades


