
Deputado anuncia verba para Saúde
EMENDA PARLAMENTAR FATEC

FRUTOS

TREINAMENTO

O prefeito Nilson Gaspar (MDB) recebeu em seu gabinete na última segunda-fei-
ra (12) o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade) para formalizar a 
destinação de R$ 4,9 milhões para a saúde, através de uma emenda parlamentar. 
Segundo o chefe do Executivo, o montante será utilizado em um novo progra-
ma chamado Doutor Saúde, que será oficializado em breve, com o objetivo de 
diminuir ou zerar as filas para exames e consultas até o início do próximo ano. 
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Combate à dengue ganhará reforço

Alteração 
em subsídio 
é aprovado

Curso de extensão
busca por novos
empreendedores
até 23 de agosto

Atração tem 
mais de 820 
milhões de 
visualizações
no YouTube

Factor Humano
inicia Módulo 
de curso de 
Departamento 
Pessoal no 
próximo dia 20
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Cidade será pioneira em projeto que utilizará aplicação espacial de larvicida biológico
A Secretaria de Saú-

de apresentou em coleti-
va realizada ontem (15) o 
projeto para nova técnica 
de aplicação espacial de 
larvicida biológico empre-
gando cepas do Bacillus 
thuringiensis israelensis 
(BTi) utilizado no combate 
ao mosquito Aedes aegypti, 
em parceria com a empre-
sa japonesa responsável 
pela pesquisa, a Sumitomo 
Chemical do Brasil Repre-
sentações Ltda. O objetivo é 
controlar o mosquito e redu-
zir a transmissão da Dengue, 
Chikungunya e Zika Vírus. 

De acordo com a secretária de saúde, Graziela Drigo Bossolan Garcia, Indaiatuba será a primeira cidade do país a utilizar essa nova técnica em área urbana

 ALEX JEGOROW

Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Margot Robbie 
e grande elenco estrelam novo filme do diretor 
Quentin Tarantino, que se passa nos bastidores do 
cinema no final da década de 1970. A produção é 
uma das estreias da semana no Topázio Cinemas. 
Confira os horários em www.maisexpressao.com.br

CINEMA



Editorial
Respeitar é o caminho

Artigo

Ainda sem data definida para entrar em vigor, foi 
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de ontem, 
15 de agosto, medida do presidente Jair Bolsonaro (PSL) 
que suspende o uso de radares móveis em rodovias fe-
derais. Levantamento recente do jornal Folha de S.Paulo 
aponta queda de 21,7% no número de mortes nos tre-
chos em que o equipamento é instalado. A justificativa 
oferecida é acabar com a “máfia de multas” ou como está 
descrito na medida: “evitar o desvirtuamento do caráter 
pedagógico e a utilização meramente arrecadatória dos 
instrumentos e equipamentos medidores de velocidade”.

José Aurélio Ramalho, diretor-presidente do Obser-
vatório Nacional de Trânsito (ONSV), sediado em In-
daiatuba e responsável pela campanha Maio Amarelo, 
destacou que a instalação de radares “é uma das princi-
pais medidas para combater a violência no trânsito, em 
um país que mata uma pessoa a cada 15 minutos” e que 
a ausência de fiscalização do limite  de velocidade fere 
a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que 
sugere a redução e controle de velocidade como forma 
de reduzir o número de acidentes fatais e feridos graves.

Importante apontar que a suspensão será válida 
até que o Ministério da Infraestrutura proceda com a 
reavaliação da regulamentação dos procedimentos de 
fiscalização eletrônica de velocidade em vias públicas. 
No entanto, a pergunta que fica é: como o motorista irá 
reagir a esta “liberdade” concedida pela medida? 

Não é de hoje que se debate, com tons bastante crí-
ticos, a chamada “indústria da multa”. Aqui mesmo, em 
Indaiatuba, após muita reclamação, foi determinado que 
a localização dos radares móveis seja divulgada com an-
tecedência. Porém, qual a real eficiência de um sistema 
que visa coibir o excesso de velocidade avisar aos apressa-
dinhos que estará em determinado local? Alertá-los para 
evitar a multa? Ou para que eles possam, naquele determi-
nado dia e trecho anunciado, fazer o que deveriam todos 
os dias, ou seja, respeitar o limite de velocidade imposto? 

A medida presidencial não afeta a instalação de rada-
res fixos que, por enquanto, serão a única ferramenta dis-
ponível para evitar novos acidentes e mortes nas rodovias 
federais. Enquanto isso, que tal propor, junto a entida-
des como o Observatório Nacional de Segurança Viária 
e tantos outros de trabalho reconhecido por todo país, 
uma intensa campanha de conscientização, que reitere a 
importância de se respeitar os limites de velocidade? 

Caso isso não aconteça, só nos resta sonhar e ideali-
zar uma sociedade utópica, em que o cidadão observe as 
leis sem pestanejar, sem buscar brechas ou mesmo sem 
temer qualquer tipo de punição. Em países dito desen-
volvidos, afirma-se que sequer existem radares: as placas 
determinando a velocidade máxima são respeitadas. E 
não porque se tem medo da multa, mas porque se tem 
conhecimento de que qualquer velocidade a mais pode 
representar o fim da sua vida e daqueles ao seu redor. 

Estão abertas inscrições para o 
vestibular da USP

Profissões ligadas à tecnologia 
serão mais promissoras

A primeira fase do processo seletivo 
ocorrerá em 24 de novembro de 2019. 
Os aprovados seguem para a segunda 
fase, nos dias 5 e 6 de janeiro do 
próximo ano. A primeira chamada 
será divulgada no dia 24 de janeiro.

A taxa de inscrição é de R$ 
182. Os estudantes podem obter 
mais informações sobre o Vestibular 
2020 da USP por meio do Manual do 
Candidato, disponível para consulta pela 
internet, assim como o calendário da seleção 
e orientações aos alunos.

Levantamento feito pelo Serviço Nacion-
al de Aprendizagem Industrial (Senai) 
mostra que as profissões ligadas à tec-

nologia estarão entre as mais prom-
issoras, pelo menos nos próximos 
cinco anos.

No período, ocupações que têm 
a tecnologia como base não só mo-

tivarão a abertura de novos postos de 
trabalho como exigirão a requalificação 

de parte da mão de obra hoje disponível.
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Como o consumidor ou a coletividade se proteger contra conduta abusiva dos fornecedores de produtos e serviço? 
O Consumidor, portanto, não é apenas uma pessoa configurável a partir de um ponto de vista estritamente contratual, ainda 

que relacionado ao momento pré-contratual: prescinde-se da própria referência indireta ou anterior ao contrato de consumo para 
que a comunidade como um todo seja tutelada e amparada pelo direito de forma difusa.

A proteção não se cinge a alcançar o consumidor potencial (clausulas hipoteticamente abusiva), quando os consumidores  
são equiparados todas pessoas – toda a comunidade – ainda que não haja potencialidade de efetivamente travarem as respectivas 
relações de consumo, pois se está no campo dos direitos difusos, cuja especificidade deve desvincular a tutela das concepções 
individualistas clássicas. A proteção do direito difuso não é uma proteção individual “coletivizada”, é mais, é a proteção da 
sociedade enquanto tal (controle de clausula “in abstrato”).

No parágrafo único do art. 2º do CDC, o qual equipara á consumidor a coletividade de pessoas (CONTROLE CONCRETO 
DE CLAUSULA “IN ABSTRATO”), ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo o que aponta 
para, ao menos, uma potencial capacidade de intervenção nas relações de consumo para que a coletividade indeterminada seja 
abrangida. A proteção, aqui, é para todas as pessoas que poderiam ser prejudicadas pelas práticas das relações de consumo, 
ainda que não tenham sido efetivamente, e a nota da “indeterminabilidade” está na dispensabilidade da lesão.

No art. 29, a proteção é ainda mais ampla porque considera a própria comunidade titular de proteção, independentemente de 
qualquer outro fato ou circunstância: a prática de uma prática comercial abusiva, assim como das demais atividades englobadas 
pelos Capítulos V e VI do CDC, ofende à sociedade.

O art. 4º, VI, do CDC, estabelece o objetivo da Política Nacional das Relações de Consumo e como princípio norteador da 
interpretação do próprio art. 29 a “coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclu-
sive a concorrência desleal”, desde que “possam causar prejuízos aos consumidores”. Exemplo de utilização desse dispositivo 
seria a ação de um empresário contra outro, talvez seu concorrente, que esteja veiculando propaganda enganosa ou abusiva ou, 
em outro exemplo, contra cláusula abusiva inserta em instrumento de contrato padrão produzido por este.

Conforme o art. 51, parágrafo 1º, do CDC, presume-se vantagem exagerada, entre outros casos, a vantagem que: (I) ofende 
os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence; (II) restringem direitos ou obrigações fundamentais inerentes à 
natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou o equilíbrio contratual; e (III) se mostra excessivamente onerosa para o 
consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Diante das considerações acima elucidadas podemos deixar claro que é possível o controle de cláusulas contratuais hipote-
ticamente abusiva mesmo de forma “abstrada”.

Quando a proteção a situação atinge uma coletividade (in abstrato) cumpre asseverar que, o parágrafo 4º do artigo 51 do 
Código de Defesa do Consumidor reza que, ao observar uma cláusula abusiva, o consumidor possui a faculdade de requerer ao 
Ministério Público que ajuíze a competente ação para ser declarada a nulidade desta cláusula.  Qualquer entidade constituída há 
mais de um ano, que seja voltada à defesa dos consumidores e que represente este consumidor lesado, também poderá ingressar 
com ação judicial para requerer a nulidade desta cláusula.

Os consumidores individualmente podem pedir a revisão de taxa de juros ao Poder Judiciário, as financeiras têm lucros 
exorbitantes e mantém essa prática ilícita. Porém, no entendimento da Justiça, as financeiras são obrigadas a cobrar a taxa média 
de juros de mercado estabelecida pelo Banco Central. Ela é calculada todos os meses de acordo com a média das taxas de juros 
dos outros bancos e financeiras brasileiras.

O Código de Defesa do Consumidor rompeu com a velha tradição do Direito Civil, pois as regras fundadas no dogma liberal 
não mais atendem às necessidades dos negócios jurídicos modernos principalmente quando se trata dos contratos de adesão.

A proteção contra cláusulas abusivas passou a ser um dos mais importantes instrumentos de defesa do consumidor, sem 
esquecer que o princípio maior da interpretação dos contratos de consumo está insculpido no artigo 47 do CDC, onde está claro 
que todo e qualquer contrato de consumo será interpretado de modo mais favorável ao consumidor e não só as cláusulas dúbias 
dos contratos de adesão.

Como o advento do CDC o “PACTA SUN SERVAND”, cedeu às exigências da ordem pública, ficando a autonomia da 
vontade, limitada diante do interesse geral da coletividade

 (Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especialista 
em direito tributário pela Fundação Getulio Vargas e Recursos Humanos pela UNIOPEC, Pós Graduando Direito do 
Consumidor na Faculdade Damásio Educacional com escritório profissional na Rua das Orquídeas  n.767, -sala 707- 
Office Premiun- Indaiatuba-SP – Telefone de contato (19)3115-3260/981219889 e-mail flaviaadv@terra.com.br)

É possível o controle concreto de cláusulas contratuais abusivas?

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



DENISE KATAHIRA

Teste de empresa japonesa utilizará técnica de aplicação espacial de larvicida biológico

Cidade será pioneira no combate à dengue

DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br
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A Prefei tura  de 
Indaiatuba por 
meio da Secre-

taria de Saúde apresentou 
em coletiva de imprensa 
realizada ontem (15) o 
projeto de pesquisa para 
nova técnica de aplicação 
espacial de larvicida bio-
lógico utilizando cepas 
do Bacillus thuringiensis 
israelensis (BTi), utiliza-
da no combate ao mos-
quito Aedes aegypti. em 
parceria com a empresa 
japonesa responsável 
pela pesquisa Sumitomo 
Chemical do Brasil Re-
presentações Ltda.

O projeto tem como 
objetivo controlar o mos-
quito Aedes Aegypti e 
consequentemente re-
duzir a transmissão da 
Dengue, Chikungunya e 
Zika Vírus no município. 

De acordo com a se-
cretária de saúde, Gra-
ziela Drigo Bossolan 
Garcia, Indaiatuba será a 
primeira cidade do país a 
utilizar essa nova técnica 
em área urbana. “A apli-
cação espacial será feita 
através de um equipa-
mento que estará em um 
carro em movimento, e o 
objetivo é fazer com que 
essa pulverização atinja 
locais onde os agentes 
não tem acesso”, explica.

O teste da aplicação 
espacial de larvicida bio-
lógico (BTi) teve início 
hoje (16), no bairro Santa 
Cruz. “O local foi sele-
cionado após monitora-
mento mostrar que nesse 
bairro ocorre o maior 

número de focos da den-
gue e também porque os 
agentes não conseguiram 
ter acesso às casas ou por-
que não tinha ninguém 
na residência ou porque 
não fomos autorizados 
a entrar”, disse o coor-
denador do Programa 
de Controle da Dengue, 
Ulisses Bernardinetti. 
“Com essa nova técnica 
será possível atingir onde 
não conseguimos entrar 
e a vantagem é que com 
a pulverização espacial 
teremos uma capacidade 
maior de alcance, além 
de um volume maior de 
inseticida”, completa.

Quanto à segurança 
do produto, Graziela sa-
lienta que não causará 
nenhum prejuízo ao meio 
ambiente nem a saúde do 
humano ou animal. “O 
larvicida biológico tem a 
função de atingir somente 
os mosquitos Aedes Ae-

gypites e Culex quinque-
faciatu que morrem em 
até 24 horas após contato 
com o produto”, explica. 
“Para se ter ideia da se-
gurança do produto aos 
seres humanos e animais, 
no Nordeste esse mesmo 
produto é aplicado em 
caixa d’água que tem 
como destino o consumo 
humano. É aprovado para 
uso em água potável, re-
comendado pelo Progra-
ma Nacional de Controle 
da Dengue e também pela 
Organização Mundial da 
Saúde”, enfatiza.

Teste
O teste será direciona-

do pela empresa japonesa 
Sumitomo Chemical do 
Brasil Representações 
Ltda que fará a dispersão 
do ingrediente ativo de 
Vectobac WG por meio 
de veículo pick-up com 
um equipamento que é 

novidade no mercado, 
o Mini Gerador de Ae-
rossol UBV, da empresa 
Guarany, pulverizando 
em direção aos imóveis, 
para alcançar vários am-
bientes e situações que 
acumulam água e tam-
bém criadouros de difícil 
acesso para a equipe de 
combate à dengue. A 
ação não terá custos para 
o município e de acordo 
com a empresa, Indaia-
tuba foi escolhida para 
este trabalho por conta 
do trabalho desenvolvido 
pelo Centro de Operações 
Contra a Dengue, que já 
utiliza o larvicida BTi e 
mantém programas de 
controle do Aedes aegypti 
durante todo o ano. 

A coordenadora téc-
nica da Sumitomo Che-
mical, Gabriele Luciana 
Saqui Medeiros, explica 
como é a ação do produto. 
“O ingrediente ativo de 

Vectobac WG é compos-
to de cristais protéicos e 
esporos, que aplicados 
na água são filtrados e 
ingeridos pelas larvas. 
Os cristais interagem com 
a parede intestinal das 
larvas, rompendo-as ra-
pidamente, cessando sua 
atividade, esperando a 
morte dos insetos em 24 
horas, após a aplicação do 
produto”, detalha. 

O objetivo deste bioe-
nsaio é avaliar a aplicação 
do equipamento Mini 
gerador UBV da Guarany 
para controle de focos de 
mosquitos Aedes aegypti 
em campo. Para isso será 
simulado pontos de fo-
cos de mosquitos na área 
teste, com colocação de 
potes antes da aplicação. 
Serão colocados 100 po-
tes totalizando 5% da área 
total do teste que também 
servirá para avaliar o seu 
alcance e o tamanho das 

gotas de larvicida que 
será disperso pelo equi-
pamento para saber a se 
a carga será letal para as 
larvas. Uma hora após a 
aplicação os potes serão 
coletados e tampados e 
levados ao laboratório 
para exposição de larvas 
L3 de Aedes aegypti. 

No início da semana 
também formam ins-
taladas 18 armadilhas 
ovitrampas de captura 
de ovos de mosquitos 
para realizar o acompa-
nhamento do nível de 
infestação da área e re-
alizar o monitoramento 
desses após a aplicação 
do larvicida, que será por 
volta de dez meses. 

 “Após o resultado da 
pesquisa, sendo positivo, 
e nós acreditamos que 
será, temos a intenção 
da compra desse equipa-
mento para realizar esse 
trabalho de aplicação 
espacial de larvicida bio-
lógico em toda a cidade 
e também vamos treinar 
nossa equipe para aplica-
ção deste larvicida bioló-
gico com o equipamento 
costal”, finaliza Graziela.

Casos de dengue
De acordo com o De-

partamento de Vigilância 
Epidemiológica da Se-
cretaria de Saúde, Indaia-
tuba tem registrado em 
2019, até terça-feira (13), 
277 casos confirmados de 
dengue, sendo 266 autóc-
tones e 11 importados 
residentes. Em 2018 o 
ano encerrou com apenas 
16 casos positivos, sendo 
13 autóctones e 3 impor-
tados residentes. 

Novidade no combate à dengue foi anunciado em coletiva que contou com integrantes da  empresa japonesa Sumimoto Chemical
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Realizada na últi-
ma segunda-feira 
(12), a 20ª Ses-

são Ordinária da Câmara 
Municipal contou com 
a aprovação de 47 indi-
cações, 13 moções e 15 
projetos na Ordem do 
Dia. Entre eles, o projeto 
114/2019, de autoria do 
Executivo, foi aprovado 
em regime de urgência 
especial, e altera a lei 
6.978, de 26 de julho de 
2018, que dispõe sobre 
a concessão de subsídio 
financeiro para o serviço 
público de transporte co-
letivo de passageiros. 

O projeto foi aprovado 
com três votos contrários 
dos vereadores da opo-
sição: Alexandre Peres 
(SD), Arthur Machado 
Spindola (PV) e Ricardo 
Longatti França (PRP). 
Em seu artigo 1º, a pro-
posta destaca que a lei 

Alteração em subsídio é aprovado 
Concessão do transporte foi novamente suspensa por decisão judicial, mas lei é modificada 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Vereadores aprovaram projeto em regime de urgência especial, com três votos contrários Lei assegura aos deficientes visuais direito de receber correspondências do poder público em braile

6.978, que dispõe sobre 
a concessão de subsídio 
financeiro para o servi-
ço público de transporte 
coletivo de passageiros, 
passa a vigorar com as se-
guintes alterações: “fica o 
Poder Executivo autori-
zado a subsidiar o servi-
ço público de transporte 
coletivo de passageiros 
de Indaiatuba em até 
R$ 0,60 por passageiro, 
de modo a preservar a 
modicidade e atualidade 
da tarifa cobrada dos 
usuários do serviço, nos 
termos desta lei.” 

A lei entrou em vigor 
automaticamente, uma 
vez que a licitação foi 
novamente suspensa pela 
juíza Erika Folhadella 
Costa. A empresa San-
cetur (Sou Indaiatuba), 
que atualmente presta o 
serviço em caráter emer-
gencial, foi a ganhado-
ra do contrato que terá 
duração de 15 anos. A 

suspensão foi solicitada 
pela West Side Turismos 
e Viagens Ltda., que des-
taca que a atual empresa 
“vem sendo beneficiada 
indevidamente no trato 
com a municipalidade de 
Indaiatuba”.

Readequação
No entanto, o projeto 

114/2019 precisaria ir à 
votação mesmo sem a 
suspensão da licitação, 
para readequar o valor 
do subsídio ao que foi 
proposto como tarifa 
pela Sancetur, que apre-
sentou o menor valor, 
de R$ 4,60. Por isso, a 
necessidade de mudar o 
texto da lei 6.978, que 
crava o subsídio de R$ 
0,60 por tarifa para até 
R$ 0,60 por tarifa. 

“Considerando que a 
concessão definitiva foi 
novamente sustada por 
decisão judicial, impondo 
nova contratação emer-

gencial, e que a tarifa de 
remuneração obtida na 
licitação foi menor que a 
soma dos valores atuais 
da tarifa de usuário e 
do subsídio financeiro, 
a propositura em apreço 

altera o texto legal para 
constar que o valor do 
subsídio será de até R$ 
0,60 por passageiro, per-
mitindo que a Adminis-
tração Pública promova 
a redução do subsídio já 

a partir de 5 de agosto de 
2019”, afirma o prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) em 
sua justificativa ao proje-
to. “Esclarece-se que o 
impacto orçamentário, no 
caso, é negativo”.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Durante a Sessão de 
Câmara, os vereadores 
aprovaram outros pro-
jetos da Ordem do Dia, 
entre eles aquele que au-
toriza o prefeito Nilson 
Gaspar a licenciar-se do 
cargo por dez dias, de 
11 a 21 de agosto. Outro 
projeto aprovado é de 
autoria de Ricardo Fran-
ça e assegura às pessoas 
com deficiência visual o 
direito de receber as cor-
respondências oficiais do 
poder público municipal 
confeccionadas em braile.

Em sua justificativa ao 
projeto, França especifica 

que “o recebimento da 
correspondência oficial 
confeccionada em braile 
visa garantir o atendimen-
to inclusivo das pessoas 
com deficiência visual, 
prevendo assim os seus 
direitos, como consumi-
dores/contribuintes, de 
conferir os valores cobra-
dos e exercer o direito de 
questionamento, caso se 
sintam prejudicados”.

Além disso, destaca 
que é “oportuno ressaltar 
que o cadastro para o re-
cebimento da correspon-
dência oficial modificada 
poderá contribuir para a 

criação de um banco de 
dados público sobre a 
questão, bem como auxi-
liar no trabalho de orienta-
ção aos deficientes visuais 
sobre os seus direitos”.

O vereador teve ain-
da outro projeto de sua 
autoria aprovado em pri-
meira votação, que “dis-
põe sobre o atendimento 
preferencial às pessoas 
com fibromialgia nos 
locais em que especifica” 
e determina que “a iden-
tificação dos beneficiá-
rios se dará por meio de 
Decreto expedido pelo 
Executivo Municipal”.

Outros projetos são votados
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O prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) 
recebeu em seu 

gabinete na última segun-
da-feira (12) o deputado 
federal Paulinho da For-
ça (Solidariedade) para 
formalizar a destinação 
de R$ 4,9 milhões para 
a saúde, através de uma 
emenda parlamentar. O 
prefeito de Salto, Geral-
do Garcia (PP), também 
estava presente, pois o 
deputado anunciou ainda 
a destinação de R$ 2 mi-
lhões para a Secretaria de 
Saúde da cidade vizinha.

“De vez em quando 
conseguimos arrumar al-
gumas verbas em Brasí-
lia e buscamos atender 
os amigos, até porque 
podemos enviar a verba 
para qualquer um dos 645 
municípios de nosso país”, 
afirmou Paulo Pereira da 
Silva, o Paulinho da Força, 
atual líder da Força Sindi-
cal e presidente nacional 
do partido Solidariedade. 
“Tenho uma amizade mui-
to grande com Reinaldo 
e Rogério Nogueira, e o 
Gaspar estava em busca 
de recursos para a saúde, 
então trouxemos esta ver-
ba para Indaiatuba”. 

O deputado federal 

destaca a importância 
das emendas. “Acredito 
que estas verbas irão aju-
dar muito, ainda mais em 
uma área tão carente em 
todas as prefeituras. E 
elas chegam numa hora 
boa, próximo ao final de 
ano, em que o orçamento 
é apertado, então creio 
que vai ajudar bastante”, 
comentou, ressaltando 
ainda que a decisão não 
teve caráter partidário 
ou político. “Não é por 
causa de voto, pois tive 
37 votos em Indaiatuba. 
Não fiz uma campanha 
intensa no interior de 
São Paulo e creio que 
isso foi um reflexo”. 

Montante
Do total destinado a In-

daiatuba, R$ 2,4 milhões 
já foram recebidos. Outros 
R$ 2.465.000 deverão ser 
depositados em alguns 
dias nos cofres públicos 
municipais. Segundo Gas-
par, desse montante, R$ 
400 mil serão empregados 
no custeio de ações e ser-
viços da atenção básica e 
o restante será destinado 
a um novo programa que 

será anunciado em breve: 
o Doutor Saúde. 

“Creio que, na história 
de Indaiatuba, este seja o 
maior recurso destinado, de 
uma única vez, para a saúde 
de nossa cidade. E é impor-
tantíssimo, pois atualmente 
atendemos 100 mil pessoas 
por mês, sendo 30% de 
fora da cidade, do Estado 
e até do país”, ressaltou 
Gaspar. “Esse recurso será 
utilizado em um programa 
chamado Doutor Saúde”.

O chefe do Executivo 
deu mais detalhes sobre 
o novo projeto. “Temos 
muitas filas, uma grande 
demanda para exames e 
consultas, e vamos agi-
lizar esse atendimento”, 
revelou. “Esse recurso 
será usado para zerar ou 
diminuir essas filas em In-
daiatuba para, até o início 
do ano que vem, estar tudo 
normalizado. Queremos 
um atendimento rápido, 
eficiente e assertivo”. 

Gaspar afirmou que 

outras ações foram pla-
nejadas e outras já estão 
em execução. “Estamos 
contratando mais médi-
cos, construindo um novo 
hospital com 210 leitos, 
vamos entregar um posto 
de saúde no Jardim das 
Maritacas, renovando uni-
dades, ampliando o centro 
cirúrgico do Hospital Dia, 
e muito mais, para atender 
essa demanda”, enfatizou.  

O prefeito destacou 
ainda a importância de 
buscar verbas junto aos de-
putados federais. “É sem-
pre importante conversar 
com deputados parceiros, 
independente da questão 
de votação, porque se fos-
se olhar por esse lado, com 
os 37 votos que o Paulinho 
da Força conquistou em 
Indaiatuba, jamais viria 
recurso para cá”, apontou. 
“Temos deputados que 
tiveram milhares de votos 
aqui em Indaiatuba e nem 
bom dia falaram para a 
gente em Brasília”.  

Deputado anuncia verba para Saúde
Paulinho da Força (Solidariedade) trouxe de Brasília R$ 4,9 milhões em emendas parlamentares 

Paulinho da Força com Gaspar (esq.) e o prefeito Geralgo Garcia, de Salto, que também receberá R$ 2 milhões em emendas

JME
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Ideias inovadoras são foco de programa; processo de seleção avaliará proposta de negócio 
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O Centro Paula 
Souza  (CPS) 
está com inscri-

ções abertas até 23 de 
agosto para o programa 
Escola de Inovadores. 
Trata-se de um curso de 
extensão gratuito, orga-
nizado pela Inova CPS, 
que tem como objetivo 
ensinar pessoas com es-
pírito empreendedor a 
transformar ideias inova-
doras em startups. O cur-
so será oferecido neste 
segundo semestre em 45 
Escolas Técnicas (Etecs) 
e Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) estaduais 
de 40 municípios.

As atividades ocor-
rem nas  c idades  de 
Americana, Araçatu-
ba, Araraquara, Assis, 
Bebedouro,  Botuca-
tu, Campinas, Campo 
Limpo Paulista, Capão 
Bonito, Capital (Bom 

Fatec busca novos empreendedores

Retiro, Ipiranga, Jardim 
Paulistano, Jardim São 
Luís, Mooca e Tatua-
pé), Cubatão, Embu, 
Ferraz de Vasconce-
los, Franca, Franco da 
Rocha, Guaratinguetá, 
Ibitinga, Indaiatuba, 
Itu, Jaboticabal, Jaú, 
Lins, Lorena, Marília, 

DIVULGAÇÃO

paulasouza.cps.sp.gov.
br. Para participar, o 
candidato precisa apre-
sentar um projeto de em-
preendedorismo que será 
avaliado com base em 
critérios como inovação, 
viabilidade técnica e po-
tencial mercadológico. 
Serão selecionados de 
10 a 25 projetos – com 
até três integrantes cada 
um – por unidade. A re-
lação de aprovados será 
divulgada no dia 9 de 
setembro no site das uni-
dades participantes. O 
início das aulas também 
está previsto para setem-
bro, conforme edital. 

Startups
Com duração de 40 

horas, distribuídas em 
dez encontros presen-

LEGENDA

ciais, o curso aborda 
temas como gestão em-
presarial básica, design 
thinking, prototipagem, 
Canvas, marketing, tec-
nologia aplicada aos 
negócios, finanças e 
mercados. Durante as 
atividades, o participante 
também receberá mento-
ria na construção do seu 
plano de negócios. 

Ao final, as propos-
tas de startups serão 
apresentadas a empre-
sários, instituições do 
poder público e repre-
sentantes de ambien-
tes de inovação, como 
incubadoras, parques 
tecnológicos e espaços 
de coworking, com o 
intuito de gerar parce-
rias e futuras oportuni-
dades de negócios.

Mauá, Mogi das Cru-
zes, Osasco, Osvaldo 
Cruz, Ourinhos, Palmi-
tal, Pindamonhangaba, 
Pompeia, Ribeirão Pre-
to, Santana do Parnaíba, 
São José do Rio Preto, 
São José dos Campos, 
São Roque, Sorocaba, 
Taquaritinga e Tatuí.

As inscrições para o 
processo de seleção são 
gratuitas e devem ser 
feitas em www.inova-

Factor Humano abre novo curso
DEPARTAMENTO PESSOAL

A Factor Humano ini-
cia no próximo dia 20 
de Agosto o Módulo 1 - 
Departamento Pessoal do 
Programa de Treinamento 
de Formação Profissional 
para Analista de Recursos 
Humanos. As aulas serão 
às terças-feiras (20 e 27 de 
agosto) e às quintas-feiras 
(22 e 29 de agosto), das 
19h às 22h, com carga 
horária total de 12 horas. 

O curso visa criar um 
diferencial na formação 
profissional oferecendo 
uma variedade de ativi-
dades complementares. 
Com isso os profissionais 
serão capazes de agir nas 
mudanças contínuas do 
mercado, tendo a compe-
tência de construir as suas 
próprias oportunidades, 

requisito indispensável ao 
profissional atual. 

O Curso de Departa-
mento Pessoal – Módulo1, 
oferece ao aluno certificado 
de conclusão, participação 
e apostila montada por 
especialistas abordando 
temas como: Administra-
ção de Pessoal; Processo 
de Admissão; Tipos de 
Contratos de Trabalho; 
Convenção Coletiva; Ho-
ras Extras; Sefip; Rescisão 
de Contrato de Trabalho; 
Fechamento de Cartão de 
Ponto; Legislação Tra-
balhista; Encargos & Re-
forma Trabalhista 2017. 
Além de cálculos diversos 
como: horas extras, férias, 
13º salário, adicionais, cal-
cular férias, admissões, 
rescisões, entre outros.

Ao concluir o curso, o 
profissional estará prepa-
rado para executar as prin-
cipais tarefas envolvidas na 
rotina de um Departamento 
Pessoal; trabalhar de acor-
do com as principais fontes 
do Direito do Trabalho; 
elaborar contratos de traba-
lho e admissões de colabo-
radores das mais diversas 
categorias; fazer rescisões 
trabalhistas; realizar cor-
retamente os pagamentos 
de férias e 13º salário; 
cálculos de folha de pa-
gamento;  cumprir com 
as principais obrigações 
trabalhistas e muito mais.

Entre em contato e 
faça sua inscrição pelo 
e-mail contato@factorhu-
mano.com.br ou Whats 
App (19) 97133-7822.



UniMAX oferece total de 80 vagas para o período integral, com duração de 12 semestres
POR TATIANE DIAS

Inscrições para Vestibular de Medicina 
seguem até dia 5 de setembro na Vunesp

Seguem abertas as 
inscrições para o 
Vestibular de Medi-

cina da UniMAX – Centro 
Universitário Max Planck 
de Indaiatuba até dia 5 de 
setembro. Os interessados 
podem ser inscrever pelo 
site www.vunesp.com.
br. A organização, inscri-
ção, aplicação e correção 
das provas da 1ª fase do 
processo seletivo serão 
realizadas pela Vunesp 
(Fundação para o Ves-
tibular da Universidade 
Estadual Paulista – Julio 
de Mesquita Filho). 

Para 2020, a UniMAX 
oferece 80 vagas para o pe-
ríodo integral, com duração 
de 12 semestres. A 1ª etapa, 
contendo provas objetiva, 
discursiva e redação, acon-
tece no dia 28 de setembro, 
das 14h às 19h. O Edital 
completo poderá ser aces-
sado pelo site da VUNESP 
ou da UniMAX - www.
faculdademax.edu.br . 

O curso de Medicina 
de Indaiatuba está entre os 
14 melhores em mais de 
300 instituições de ensino 
avaliadas em todo o país. 
Do MEC (Ministério da 
Educação), a graduação 
recebeu nota máxima (5) 
em todas as dimensões 
analisadas: projeto pe-
dagógico, coordenação, 
corpo docente e infraestru-
tura. Ao todo foram mais 
de 70 itens avaliados. O 
curso conta, ainda, com 

parcerias com o HAOC 
(Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo), o Hos-
pital Sírio-Libânes e a 
Prefeitura de Indaiatuba.

A professora Dra. Va-
léria Vernaschi Lima é 
a coordenadora do curso 
que oferece uma formação 
profissional diferenciada 
aliando ciência, tecnologia 
e humanização. O currícu-
lo 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 Cen-
tro Universitário Max 
Planck com a Secretaria 
Municipal de Saúde de 
Indaiatuba e o Hospital 
Augusto de Oliveira Ca-
margo garantem o desen-
volvimento das práticas 
no Sistema de Saúde de 
Indaiatuba. A cooperação 
com o Hospital Sírio-Li-
banês responde pela qua-
lificação do corpo docen-
te e dos preceptores em 
metodologias 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 
curriculares garantem a 
qualidade e a atualização 
permanentes da formação.

Curso está entre 
os 14 melhores 
em mais de 300 
instituições de 
ensino avaliadas 
em todo o país

IMPRENSA UNIMAX
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A principal atração 
no 14º Troféu 
Frutos de Indaiá, 

a dupla sertaneja Fernan-
do & Sorocaba, comemo-
ra este ano dez anos de 
carreira e surpreendentes 
820 milhões de visualiza-
ções em seu canal oficial 
no YouTube. A dupla 
está presente em mais de 
um milhão de playlists no 
Spotify, tem dois milhões 
de fãs na plataforma digi-
tal e mais de três milhões 
de ouvintes mensais.

A dupla mistura músi-
ca, entretenimento e muita 
diversão em um show que 
já percorreu o país intei-
ro, além dos Estados 
Unidos, Europa e 
América Latina. 
Uma apresenta-
ção composta 
por um reper-
tório autoral 
r ep l e to  de 
hits como 
Celebrida-
de, É Ten-
so, Paga Pau, 
Bala de Prata, 
entre outras. 

Além de can-
tor, compositor 
e multi-instru-
mentista, Fer-
nando também 
se destaca na 
produção mu-

Fernando & Sorocaba animam noite de premiação promovida pelo Grupo Mais Expressão
DENISE KATAHIRA
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Atração do Frutos de Indaiá tem mais de 
820 milhões de visualizações no YouTube

sical da dupla e de outros 
grandes artistas, como 
Chitãozinho & Xororó, 
Luan Santana, Thaeme 
&Thiago, Rio Negro & 
Solimões, Renato Vian-
na, e Marcos & Belutti.

Já Sorocaba é um dos 
principais compositores 
do Brasil. Ele tem mais de 
350 composições grava-
das pela dupla e por outros 
artistas, como Luan Santa-

na, Chitãozinho & Xoro-
ró, entre outros. Em 2015, 
Sorocaba, foi o maior 
arrecadador em direitos 
autorais em shows no Bra-
sil. Ele já liderou o ranking 
do ECAD também nos 
anos de 2011 e 2012. Nos 
anos de 2010, 2013 e 2014 
foi o segundo maior arre-
cadador brasileiro.

Em seus 13 anos, o 
palco do Frutos de Indaiá 

já recebeu cantores como 
Guilherme Arantes, Ultra-
je a Rigor, Peninha, Fala-
mansa, Banda Blitz, Paula 
Lima, Rádio Táxi, Gian 
& Giovani, Paralamas do 
Sucesso, Elba Ramalho, 
RPM, Roupa Nova e Chi-
tãozinho & Xororó.

Noite de premiação
O melhor e principal 

evento de premiação de 
Indaiatuba e região, o 

Troféu Frutos de 
Indaiá, está mar-

cado para o dia 9 
de novembro, no sa-

lão social do Clube 9 
de Julho. Neste ano, de 

acordo com o presi-
dente do Grupo Mais Expressão, 

Admilson Redecopa, as 
cotas serão limitadas. 
“Queremos priorizar a 

qualidade de atendi-
mento aos premia-

dos e seus convi-
dados e para isso 
iremos limitar o 

número de pesso-
as”, explica. 

A 14ª edição 
já está sendo orga-

nizada, de acordo com 
Redecopa, e melhorias 
já estão sendo progra-
madas. “A organização 
já começou e estamos 
focados em melhorar a 
cada ano o nosso evento 
para sempre superarmos 
as expectativas dos pre-

miados”, revela. 
Uma das empresas que 

receberá o Troféu Frutos 
de Indaiá é a Factor Hu-
mano, representada pela 
proprietária Joice Teixei-
ra. “Estamos muito felizes 
com o reconhecimento 
de nossa empresa junto 
ao público de Indaiatuba 
e região que nos elegeu 
como uma empresa re-
ferência de qualidade e 
excelência”, disse. “Nossa 
expectativa com o frutos é 
cada dia mais consolidar a 
nossa marca e alcançar o 
constante crescimento, e 
o prêmio frutos de Indaiá 
vem fortalecer nossos 
valores e nossa história”, 
completa.
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Há 45 anos no mercado, escola oferece tecnologia de ponta para ampliação de conhecimento
DIVULGAÇÃO

CNA: excelência em qualidade de ensino
A10

A CNA está no mer-
cado há mais de 45 anos 
oferecendo o melhor de 
ensino do inglês e espa-
nhol. Em Indaiatuba a 
escola comemora seus 
24 anos atuando com o 
que há de mais moder-
no em tecnologia, am-
pliando o conhecimento 
de seus alunos.

A CNA oferece uma 
plataforma de ensino de 
inglês e espanhol que 
utiliza quatro compo-
nentes de forma integra-
da: o moderno material 
didático, em que a es-
cola conta uma parceira 
exclusiva com a Disney, 
que apresenta várias 
atividades de escrita 
e leitura do material; 
recursos tecnológicos 

interativos e disponí-
veis em múltiplas pla-
taformas, que permite 
atividades fora da sala 
de aula com foco na 
audição e fala, com ob-
jetivo de melhorar o 
aprendizado do aluno.

A CNA apresenta 17 
salas de aula, todas clima-
tizadas, laboratório mul-
timídia, espaço de convi-
vência, auditório e cantina. 
A escola oferece ainda 
uma equipe capacitada 
para atender o aluno.

No método de en-
sino, o CNA não mis-
tura idades e níveis de 
conhecimento,  cada 
turma apresenta no má-
ximo 16 alunos por 
turma e no portal do 
aluno com atendimento 
exclusivo com profes-
sor online funciona de 
segunda a sexta, das 9h 

às 21h, e aos sábados, 
das 9h às 15h.

O aluno é acompa-
nhado pelos profes-
sores e coordenação 
pedagógica, e seus pais 
são informados da evo-
lução durante as aulas. 

Além disso, a escola 
apresenta uma grande 
área para diversas ati-
vidades extras, culiná-
ria, artesanato, oficina 
de slime, revisão de 
conteúdo, sessões de 
filmes, festa temática, 
dicas para entrevista de 
emprego, entre outros. 
Tudo isso para possibi-
litar ao aluno uma inte-
ração prática do idioma 
através da conversação 

fora da sala de aula, 
para que o aprendizado 
seja ainda mais rápido.

Promoção
A CNA Indaiatuba 

está com matriculas 
abertas para todos os 
cursos com um des-
conto muito especial. 
Além disso, quem re-
alizar sua matrícula na 
escola recebe um fone 
de ouvido sem fio ex-

clusivo da CNA.
A CNA está loca-

lizada na Rua Padre 
Bento Pacheco, 873, 
no Centro. O contato 
é (19) 3894-6966 e no 
Facebook e Instagram 
basta procurar por @
cnaindaiatuba. O ho-
rário de funcionamento 
é de segunda a sexta, 
das 8h às 21h30, e aos 
sábados, das 8h às 17h. 
Matricule-se já.

CNA Indaiatuba conta com 17 salas de aula climatizadas, laboratório multimídia, espaço de convivência, auditório, cantina e muito mais



Nos primeiros minu-
tos do último domingo 
(11), guardas civis loca-
lizaram um indivíduo que 
efetuou o roubo de um 
motorista de aplicativo.

No fim da noite de sá-
bado, um motorista de 
aplicativo foi alvo de um 
roubo durante uma corrida.

O criminoso, após 
entrar no carro, na Ala-
meda Antônio Estanislau 
do Amaral, no Bairro 
Itaici, anunciou o roubo, 
levando um celular, uma 
máquina de cartão e R$ 
150,00 em espécie.

O solicitante da cor-

DETIDO

FLAGRANTE

SHOPPING

Autor de roubo 
a motorista de 
aplicativo é preso

Autores de roubo  
a fios são detidos

Loja é alvo de assalto

rida pelo aplicativo foi 
procurado, e informou 
que solicitou a corrida 
para um desconhecido.

As características do 
autor do roubo foram in-
formadas para todas as 
viaturas e a viatura 113, 
localizaram o assaltante.

Ele foi abordado e 
conduzido até a dele-
gacia de polícia, onde 
a vítima o reconheceu 
como o autor do crime.

Diante dos fatos o de-
legado de plantão deter-
minou a sua prisão em fla-
grante, ficando o criminoso 
a disposição da justiça.

Mulher morre em acidente 
com carro de luxo na SP-75 
Empresária tinha 35 anos e morava na cidade de Barueri 
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Na madrugada 
de  segunda-
-feira (12) um 

acidente envolvendo 
um veículo Porshe vi-
t imou a empresária 
Juliana Gatti, de 35 
anos. Ela morava em 
Alphaville, Barueri.

Tudo aconteceu na 
Rodovia Santos Du-
mont no quilômetro 56, 
sentido Campinas, nas 
proximidades das em-
presas Kion e Green 
House. Alguns animais 
invadiram a pista e a 
motorista não conseguiu 
frear a tempo de evitar o 
impacto e acabou atro-
pelando um dos animais. 
Na sequência, o carro 
acabou capotando.

Juliana morreu no 
local  e  um homem 
de 33 anos que esta-
va com ela no carro 
teve ferimentos leves. 
Um caminhão também 

atropelou um dos ani-
mais, mas o motorista 
não se feriu.

Colisão
Por volta de 5h40 

também de segunda-
-feira (12), outro aci-
dente foi  regis trado 
na rodovia Santos Du-
mont, no quilômetro 
72, sentido Indaiatuba.

Um carro col idiu 
contra a traseira de um 
caminhão e o motorista 
morreu na hora. Se-
gundo depoimento do 
caminheiro, ele sentiu 
um grande impacto na 
traseira do caminhão, 
até achou que havia 
quebrado, mas quando 
o lhou no  re t rovisor 
observou o veículo de-
baixo do caminhão.

O acidente provo-
cou congestionamento 
de cinco quilômetros 
na via, com o bloqueio 
da faixa da direita. Por 
volta das 9h10, a faixa 
foi liberada e trânsito 
pode fluir melhor.
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Empresária Juliana Gatti de 35 anos não resistiu e morreu no local

Roubo aconteceu no final de noite de sábado (10), em Itaici

Na madrugada de do-
mingo (11), os homens da 
viatura 106 localizaram e  
prenderam dois indivíduos 
que estavam realizando o 
furto de cabos de energia.

A equipe flagrou os 
dois indivíduos na Rua Je-
ronymo Perucci, no Jardim 
Morada do Sol. Quando 
a equipe chegou ao local, 

Na tarde de domingo 
(11), uma loja de roupas 
em shopping local foi alvo 
de assalto. Uma mulher 
identificada como Lucia-
na Ribeiro Amadeu, 43 
anos, furtou várias peças 
de roupas. Ao sair, ela foi 

os indivíduos já haviam 
retirado o relógio, medidor 
de energia e alguns pedaços 
de cabos. Diante dos fatos 
o local foi preservado para 
a perícia e os criminosos 
conduzidos até a delegacia 
de polícia, onde o delegado 
ratificou a voz de prisão. A 
dupla permaneceu presa e a 
disposição da justiça.

contida por seguranças do 
shopping que acionaram 
a equipe da Guarda Civil.

Na delegacia, a autora 
de furto disse que agiu sem 
pensar. Diante dos fatos 
foi registrado um boletim 
de ocorrência por furto.

REPRODUÇÃO



Esportes | A13

Final do Campeonato Veterano ocorre amanhã
União Tribuna Sol Sol e XV de Junho irão disputar o título 
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Amanhã (17) o 
Ginásio da Sol 
S o l  r e c e b e r a 

mais uma decisão, desta 
vez do 1º Campeonato 

Aifa Veteranos de Futsal. 
União Tribuna Sol Sol e 
XII de Junho irão dispu-
tar o título às 16h20. Às 
15h30 ocorre a disputa 
do terceiro lugar entre 
Os Brabos e Schalke 83.

Os finalistas realiza-

DIVULGAÇÃO
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Campeonato Amador 2019 Série Especial
Rodada domingo, 18
Horário    Campo    Times
11h00       Osan             LBC x Independente 
11h00           Califórnia        Camisa 10 x Sport Club
11h00        Cardeal              União Agrícola Cardeal x Mastiga Samba
11h00       XV de Novembro            XV de Novembro x Santa Cruz
13h30      Ponte Preta             Ponte Preta x Atlético Oliveira 

Campeonato Amador 2019 Série A1
Semifinal domingo, dia 18
Horário        Campo    Times
11h00          Ponte Preta         União de Indaiatuba x Grêmio Elias Fausto
13h30          XV de Novembro                                 Benfica x Cardeal 

Campeonato Amador 2019 Série A2
Rodada domingo, dia 18
Horário         Campo          Times
09h00           Oliveira            Oliveira Camargo x Ferroviário
09h00            Bandeirantes   Seati x Audax Aldrovandi
11h00           Bandeirantes         Italia Olímpica Calcio x Santa Fé 
13h30            Bandeirantes        Campo Bonito x Muleks da Praça
11h00          São Conrado                           APP x Morada do Sol
13h30            São Conrado           Meninos do Morro x Estrela FC
13h30           Califórnia                Atlético Paulista x Portuguesa Indaia FC
09h00           Osan                                     Remulo Zoppi x Viracopos
13h30           Osan                              São Francisco x Atlético Indaia

Campeonato Amador 2019 Série A3
Semifinal domingo, dia 18
Horários         Campo     Times
09h00            CET           Vila Flora x Paquistão
11h00            CET      Jardim Brasil x Juventus

TABELÃO

ram excelentes campa-
nhas na primeira fase. O 
União Tribuna Sol Sol 
está invicto na compe-
tição. Em seis jogos fo-
ram três vitórias e três 
empates. Na semifinal, 
enfrentou Os Brabos em 

uma grande partida que 
terminou 5 a 5. Como 
fez melhor campanha, 
a equipe da Tribuna se 
classificou para a decisão.

O XII de Junho tam-
bém está invicto na com-
petição: são seis jogos, 
com três vitórias e três 

União Tribuna Sol Sol empatou com Os Brabos na semifinal pelo placar de 5 a 5

XII de junho classificou-se para a decisão ao derrotar o Schalke 83 por 8 a 7

empates. Na semifinal, 
a equipe enfrentou o 
Schalke 83, e em outro 
grande jogo, saiu vence-
dor pelo placar de 8 a 7.

A expectativa é de um 
grande jogo. As equipes 
contam com jogadores 
de muita experiência no 

cenário do futsal nacio-
nal e internacional. Será 
também uma partida bem 
estudada, pois as equipes 
se conhecem bastante e 
uma jogará no erro da 
outra. Jogadas ensaiadas 
de escanteios ou lateral 
poderão decidir a partida.
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Atleta de 13 anos é campeã mirim da 
Copa Brasil de Tênis de Mesa 2019

DIVULGAÇÃO

A atleta  de  In-
daiatuba, Ma-
ria Fernanda de 

Oliveira, foi campeã da 
Copa Brasil de Tênis 
de Mesa na categoria 
mirim. O torneio foi re-
alizado na cidade de Ma-
ringá, no Paraná, entre 
os dias 8 a 11 deste mês.

A jovem atleta de 
apenas 13 anos começou 
sua carreira no projeto 
Esporte Cidadão, onde  
se destacou e despertou 
interesse dos técnicos 
de Bauru. Lá, começou 
a disputar competições 
nacionais e regionais 
representando a cidade. 
“Eu sempre gostei de 
esportes desde peque-
na. Conheci o tênis de 
mesa na escola e depois 
fiz minha inscrição no 
Esporte Cidadão”, conta 
Maria Fernanda.

A atleta se filiou à 
Federação de Tênis de 

Maria Fernanda de Oliveira começou sua carreira no projeto Esporte Cidadão e acumula títulos
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JME

Mesa no ano passado 
e neste ano foi campeã 
dos Jogos Regionais 
por Bauru. Agora, se 

prepara para o Cam-
peonato Brasileiro que 
será realizado no mês de 
novembro. “Meu gran-

de objetivo é vencer o 
Brasileiro, conquistar o 
maior número de pontos 
possíveis no ranking na-

cional e chegar à seleção 
brasileira”, completa 
Maria Fernanda.

A mesa-tenista con-

tou como foi sua estra-
tégia para enfrentar as 
adversárias. “A gente 
sempre olha os jogos 
das adversárias e vou 
me preparando. Para 
cada partida, entro com 
as minhas jogadas e 
uma estratégia defini-
da”. Na competição, a 
atleta venceu na semi-
final a atual primeira 
colocada no ranking na-
cional de tênis de mesa.

 O pai de Maria Fer-
nanda, Cleiton de Oli-
veira Leão Fernandes, 
sempre a incentivou a 
praticar algum esporte 
e hoje a família se orgu-
lha de suas conquistas. 
“Para nós ela é motivo 
de orgulho. No come-
ço do ano a gente se 
reveza para ficar com 
ela no alojamento, a 
gente sabe que tem um 
potencial muito grande 
a ser desenvolvido e 
torcemos para que ela 
conquiste todos os so-
nhos dela”, ressalta.

XVII troca de cordões acontece 
CAPOEIRA

A partir 13h30 de ama-
nhã (17) o Salão Social 
do Clube Nove de Julho 
será palco da XVII tro-
ca de cordões e batismo 
organizada pelo Mestre 
Claudinei Maya.

O evento conta com as 
apresentações de capoeira 
com batismo, maculelê, 
puxada de rede e Santa 
Maria (jogo com navalha). 
Serão graduados cerca de 
44 alunos dos grupos de 
capoeira de Indaiatuba e 
região.

A expectativa é de cer-
ca 300 pessoas presentes 
no evento. Ainda estão 
confirmadas presenças 

de capoeiristas de outras 
cidades como: Araçoiaba 
da Serra, Guarulhos, São 
Bernardo, São Paulo, Itu, 
Capivari, Tiete, Sumaré, 
Hortolândia, Campinas, 
Americana e muitas ou-
tras.

Confira a programa-
ção do evento:

13h30-Roda aberta 
para todos os presentes, 
independente de gradua-
ção. Várias rodas simul-
tâneas para que todos 
possam jogar

14h00 -  Apresentação 
dos convidados

Na sequência:
-Puxada de rede

-Apanha a laranja no 
Chão Tico Tico/ Santa 
Maria

-Formatura
-Jogo dos instrutores, 

monitores e formados 
(estagiário não é instrutor)

-Batizado das Crian-
ças parte 1

-Iuna para os profes-
sores, contramestres e 
mestres

-Batizado das Crian-
ças parte 2

Maculelê para todos 
os presentes que quiserem 
participar.

-Batizado dos adultos
-Encerramento
-Confraternização

Maria Fernanda de Oliveira Leão Fernandes conquistou o lugar mais alto do pódio na Taça Brasil de Tênis de Mesa, em Maringá
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Filme já garantiu importantes prêmios no Festival de Cannes e Munique

Horóscopo de 16/08 a 22/08
Por Alex Costa Guimarães
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A grande demanda 
por ingressos de 
Bacurau, coescri-

to e codirigido por Kleber 
Mendonça Filho e Juliano 
Dornelles, levou a distri-
buidora Vitrine Filmes 
a antecipar pré-estreias 
abertas ao público em 21 
cidades. As sessões serão 
no próximo sábado, dia 
17 de agosto, logo após 
a primeira exibição no 
país do longa, na abertura 
do Festival de Gramado, 
que ocorrerá hoje (16). 
O Topázio Cinemas exi-
be a produção às 18h45, 
no Shopping Jaraguá. A 
classificação é 16 anos e 
o filme tem 131 minutos. 

Os fãs poderão conferir 
em primeira mão o longa 
que conquistou o prêmio 
do júri no Festival de Can-
nes e o prêmio de melhor 

filme na principal mostra 
do Festival de Cinema de 
Munique. Bacurau tam-
bém foi selecionado para o 
Festival de Toronto (TIFF 
2019) onde será exibido 
na Mostra Contemporary 
World Cinema, e acaba de 
ser escolhido para repre-
sentar o Brasil nos prêmios 
Goya, o equivalente ao Os-
car na Espanha, e concorre 
a uma vaga na disputa pelo 
prêmio de melhor filme 
ibero-americano. 

Mistério
Na trama, o pequeno 

povoado de Bacurau some 
do mapa misteriosamente 
e seus moradores come-
çam a presenciar estra-
nhos acontecimentos e 
uma série de assassinatos 
inexplicáveis. O elenco 
principal é composto por 
Sonia Braga, Udo Kier, 
Karine Teles, Barbara 
Colen, Silvero Pereira, 

Thomas Aquino, Antonio 
Saboia, entre outros. 

Além de Indaiatuba, 
as prés abertas ao público 
acontecem nas seguintes 
cidades: Aracaju (SE), 
Belo Horizonte (MG), 
Brasília (DF), Salvador 
(BA), Camaçari (BA), 
Juazeiro (BA), São Pau-
lo (SP), Campinas (SP), 
Fortaleza (CE), Juazeiro 
do Norte (CE), Goiânia 
(GO), Recife (PE), Jabo-
atão do Guararapes (PE), 
Olinda (PE), João Pessoa 
(PB), Maceió (AL), Na-

Bacurau tem estreia nacional no dia 29 de agosto

A meta do ariano agora é trabalhar com a organização de 
sua mente e de suas atitudes. Excelente momento para 
que suas ações se reflitam no ambiente de trabalho e isso 
pode ser tanto pelo lado positivo quanto pelo negativo, o 
nativo entenderá que um ânimo e uma melhor disposição 

devem ser aplicados no seu cotidiano. Momento delicado para sua saúde.

O taurino tem a sensação de que a vida não tem mais 
prazeres, mas isso é apenas uma nterpretação pessoal. O 
nativo precisa focar em seu autoconhecimento, entender 
suas raízes. Sua familia, seu lar estará sendo um ponto 
central dessa situação. Suas alegrias ou dores podem vir 
de momentos com seus familiares.

O geminiano está em um momento de muito contato 
com as pessoas, sua mente estará muito agitada e novas 
pessoas tendem a surgirem e suas emoções podem criar 
dificuldades. Para essa semana sua familia, ou mesmo o 
nativo pode se cobrar de algumas atitudes sobre como lidar 

com seus recursos pessoais.

O canceriano enfrenta temporariamente instabilidades 
sobre como tomar decisões principalmente relacionado 
a seus gastos e ganhos. Além disso, pode ser chamada 
sua atenção pela forma como se comunica ou expressa 
seus pensamentos sem ser realmente claro no que deseja.

Essa semana para o leonino tem como foco seus valores 
pessoais, trazendo a possibilidade dele rever seu modo de 
lidar com sua parte financeira, como melhorar suas bases 
materiais, sua força de vontade e de concretização. Novos 
dar início a novos projetos, e sua vida profissional será 
focada. Ainda não é um bom período para os romances.

O virginiano estará mais planejador ou irritado, suas 
emoções estarão fortes, porém sob controle, sua intuição, 
sua visão espiritual, sua filosofia de vida, sua expansão e 
seu progresso pessoal inicia-se nesta semana e trará grande 
esperança ao nativo.

O libriano pode enfrentar uma dificuldade em seus relaciona-
mentos íntimos, sua sociedade comercial (se tiver) precisa ser 
organizada e da inteligência do nativo. Se não souber lidar com 
sua maneira de agir ou de planejar, pode se sentir mais isolado 
e suas amizades podem testar sua capacidade diplomática. 

O escorpiano pode desenvolver novas amizades no ambi-
ente de trabalho, pode focar em seus projetos pessoais. Esse 
é um bom momento para enfrentar a vida e se lançar nos 
desafios, pois os resultados serão positivos. O nativo pode 
associar relacionamentos afetivos-sexuais a seus valores 
financeiros, o que será uma pena se isso ocorrer, perderá muito com isso.

Os sagitarianos experimentam agora grandes mudanças em 
sua vida profissional, seu  trabalho e sua vida profissional 
tende a ser o foco deste momento, onde ocorre grande 
expansão. É o momento de soltar sua força pessoal. Seus 
cuidados com sua vida espiritual e sua saúde mental estão 

igualmente dentro deste foco. Sua força de atração estará maior que antes.

O capricorniano continua vivendo o despertar de uma 
força pessoal que o fará mudar a forma de ver as coisas, 
suas atitudes, suas ações, poderá ter dificuldades dentro de 
seu lar, e até sua familia sofrem profundas mudanças. Por 
algumas semanas os acontecimentos facilitarão o término 
e o começo de algo que já vem desejando a muito tempo.

O aquariano amadureceu algumas questões sobre como trabalhar 
com sua mente, sobre seus relacionamentos, sobre seu entendi-
mento de parentes e vizinhos e como precisa melhorar seus estudos 
e sua mente com novos conhecimentos, amadureceu também 
a necessidade de reformar padrões familiares. Não esqueça de 

incorporar a meditação como forma de controlar sua mente tão forte e inquieta.

O pisciano entra em uma fase onde pode se deparr com 
um movimento social meio contrário a sua pessoa, se o 
nativo não souber ser cordial e empático. Bom momento 
para estabelecer acordos comerciais e sociedades comer-
ciais. Também é um bom momento para encontrar um 
profissional de saúde que harmonize sua saúde.

tal (RN), Porto Alegre 
(RS), Rio de Janeiro (RJ) 
e São Luís (MA).

“O Topázio Cinemas 
sempre valorizou e abriu 
espaço para a exibição 
de filmes brasileiros e 
para nós é uma honra 
promover a pré-estreia 
desta obra que já vem 
sendo comentada há 
tempos e promete ser 
um marco para o cinema 
nacional”, comenta Bru-
na Mascarenhas, res-
ponsável pelo marketing 
do Topázio Cinemas. 

Topázio Cinemas recebe
pré-estreia de Bacurau

Wet’n Wild apresenta
Noites Macabras 2019

PARQUE AQUÁTICO

As Noites Macabras 
do parque aquático Wet’n 
Wild chegam em sua quinta 
edição ainda mais aterrori-
zantes do que as anteriores, 
desafiando os mais corajo-
sos a enfrentarem os mons-
tros e momentos de terror. 
Com o tema Espíritos – O 
Segredo do Tabuleiro, 
a edição de 2019 chega 
com muitas surpresas, 
além de shows exclusivos 
com MC WM, MC Kevin 
e DJ Yuri Martins.

Com abertura no pró-
ximo dia 30, as Noites 
Macabras apresentam 
novas áreas de susto, 
balada, ponto de fotos, la-
birinto, shows de abertura 
e encerramento, cenogra-

fias ainda mais elaboradas 
e assustadoras, ambienta-
ção em todas as áreas do 
evento e monstros. 

A grande novidade de 
2019 é a atração inédita 
Escape Room, sala onde 
um grupo de jogadores fica 
confinado, com o objetivo 
de desvendar um mistério, 
fazendo uso de pistas e 
enigmas fornecidos pela 
organização. A atração 
põe à prova a inteligência 
dos participantes, com uma 
proposta de desafios, fuga 
e muito suspense.

Para conferir a progra-
mação completa do even-
to e as datas dos shows, 
acesse www.wetnwild.
com.br/noitesmacabras.
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Villa-Lobos comemora 25 anos do maestro Samuel Nascimento de Lima à frente de banda

Concerto celebra Jubileu de Prata
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A Banda Sinfônica 
Villa-Lobos vai 
apresentar o con-

certo Celebrando para co-
memorar o Jubileu de Pra-
ta do maestro Samuel Nas-
cimento de Lima à frente 
da Corporação Musical 
Villa-Lobos. Com entrada 
franca, a apresentação 
acontece amanhã (17), 
às 20h, na Sala Acrísio 
de Camargo. O concerto 
terá repertório escolhido 
por três maestros, que 
incluem sinfonias alegres 
e marcantes, e conta com 
apoio da Secretaria Mu-
nicipal de Cultura.

O primeiro a entrar em 
cena é Akira Miyashiro, 
que já foi maestro assis-
tente da Villa-Lobos e, 
atualmente, é professor de 
Teoria, Percepção, Har-
monia, Análise, Coral e 
Prática Orquestral no Polo 
do Conservatório de Tatuí, 
em São José do Rio Pardo. 
Akira vai reger as compo-
sições Comic Overture, 

sou como trombonista 
na 2ª seção da Banda da 
Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, na década 
de 80. Em 1990 fez o 
curso de instrumentação 
e regência da banda, 
ainda na Polícia Militar.

Assumiu a regência 
da Corporação Musical 
Villa-Lobos em agos-
to de 1994, realizando 
desde então mais de 450 
concertos. Em 1999 for-
mou-se no curso livre de 
regência na Universidade 
Livre de Música, vin-
culada ao Centro Tom 
Jobim, em São Paulo, e 
em 2005 concluiu o curso 
de regência com ênfase 
em grupos de sopros no 
Conservatório Musical e 
Dramático Dr. Carlos de 
Campos, em Tatuí.

Concerto ‘Celebrando’
Data: 17 de agosto
Horário: 20h
Local: Ciaei 
Endereço: Av. Eng. Fábio 
Roberto Barnabé, 3.665
Entrada gratuita

Concerto terá repertório escolhido por três maestros, que incluem sinfonias alegres e marcantes, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura

ARQUIVO - ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

de Ferrer Ferran, que traz 
uma combinação de buzi-
nas, sirenes e apitos, cuja 
premissa é fazer as pessoas 
se divertirem; e Of Sailors 
and Whales, de W.Fran-
cis Mcbeth, obra baseada 
em personagens do livro 
Moby Dick, na qual os 
movimentos são intercala-
dos com textos, que serão 
narrados pelo jornalista 
Wladimir Soares.

Na sequência, o atu-
al maestro-assistente da 
Villa-Lobos, Tiago Mo-
randi Roscani, também irá 
reger duas peças que ele 
mesmo escolheu: Festive 
Overture, de Dimitri Shos-
takovich, composta para 
comemorar o fim do perío-
do de repressão na Europa; 
e o movimento final da 
Sinfonia do Novo Mundo, 
de Antonin Dvorak.

Para finalizar o con-
certo, o maestro Samuel 
Nascimento de Lima entra 
em cena trazendo tam-
bém duas composições. 
A primeira é Jericho, de 
Bert Appermont, que traz 
na sua música a história 
bíblica do Livro de Josué 
narrando a conquista de 
Jericó pelos judeus. A 
segunda composição é 
The Hounds of Springs (A 

Concert Overture), de Al-
fred Reed, concerto para 
instrumento de sopros em 
quatro movimentos. 

Maestro
A carreira musical de 

Samuel Nascimento de 
Lima teve início na in-
fância, por incentivo do 
pai, violonista de grupos 
de seresta. Estudou pia-
no e trombone e ingres-
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A Nova Loja

Fênix Pensionato

Bar do Alemão - DELIVERYBicho Amigo

Adelaide Decorações 1º Outlet da Loja Finesse

Leandro almoçando no Kostela do Japonês saboreando a 
maravilhosa costela super macia.

Os simpáticos amigos, Gabriel, Gabriel e Augusto essa semana 
no restaurante Kostela do Japonês

Casamento 
de Natália 
Bachs. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

Darik com o lindo 
Puppy no banho 
e tosa na Clínica 
Bicho Amigo.

Fênix Pensionato é o melhor e mais bem estruturado espaço para 
hospedagem de idosos. Com três unidades em Jundiaí, Campinas 
e Indaiatuba fazem o maior sucesso. Os velhinhos se sentem 
como se estivessem em seus lares. Ambiente super aconchegante 
com área verde e carinho de toda a equipe do pensionato. A 
família não precisa de marcar dia para fazer visita, podendo ir a 
hora que quiser e passar até o dia todo com seu ente querido. 
Na foto passeio no Lago do Café. A Fênix fica: Rod. Eng. Paulo 
de Társo Souza Martins, 4081 - Recreio Campestre Internacional 
Viracopos IV, Fone: (19) 3894-5037 Site: www.fenixindaiatuba.
com.br. Se informe!

Receba em sua casa a famosa parmegiana do Bar do Alemão. 
Marmitex de parmegiana a R$25,00 a retirar. Vale ressaltar 
que o restaurante já está reservando confraternizações para 
o final de ano. Disk Delivery fone: (19) 3816-8600 / (19) 3816-
8889 – Avenida Coronel Estanislau do Amaral, 630 – Itaici. 

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. 

Está acontecendo o 1º Outlet da Loja Finesse, com grande 
variedade em vestidos de noiva e roupas de festas, venda e 
aluguel. Parte da renda será revertida para a Volac. Va conferir 
na Rua XV de novembro número 981 (Ao lado da loja Finesse). 
Horário de funcionamento: de segunda à sexta-feira das 9:30 às 
17:00 horas e aos sábados das 9:30 às 12:00. Somente até o dia 
06/09. Excelente dica para as futuras noivas e madrinhas!

A nova coleção 
Peônia acaba de 
chegar na A Nova 
Loja. Padronagens 
diferenciada, com 
muita pedraria 
e brilho, uma 
coleção de 
muito glamour 
com modelos 
deslumbrantes 
que encanta todas 
as noivas, venda 
e aluguel. Dê um 
pulinho na loja e 
confira de perto! 
R. Ademar, de 
Barros, 1011 - 
Centro, Fone: (19) 
3875-1760 - Site: 
www.anovaloja.
com.br
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Grenelle Gastropub A equipe Yazigi recebeu no último mês seu ex aluno e colaborador 
Michel. Ele já está há 1 ano fazendo intercâmbio e renovou o visto 
para mais 1 ano. Um verdadeiro Cidadão do Mundo

Este é um momento muito especial, onde todo ceramista 
passa; o antes e o depois da queima. Forno cheio de 
peças das alunas da Calliopi Arte em Ceramica e que 
ficam ansiosas para ver o resultado. A queima é de alta 
temperatura 1280° à gás com redução

Durante o mês de agosto aos sábados no almoço do 
Grenelle Gastro Pub você poderá saborear a deliciosa 
feijoada que todos adoram. Vale lembrar que toda quinta-
feira no Happy Hour aproveite a promoção de hambúrguer 
que está fazendo o maior sucesso. Chame os amigos e a 
família e corra! End.: Av. Conceicão, 250. Fone: (19) 3834-
4802 / (19) 9 9924-2494. WhtasApp 

Cerimonialista Ivanilde Reis e pastora Márcia Germano, 
com o fotógrafo Wagner Brito, Fernando da Mídia Maker 
alguns dos voluntários no 11o Casamento comunitário da 
Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba

As empresarias Sonia e Isabel com suas filhas Beatriz e 
Isadora em recente evento

Isabela, Silvana e Adilson no Cintra Restaurante

Família comemorando o aniversário do Marcio na pizzaria 
Babbo Indaiatuba. Parabéns Marcio o Mais Expressão 
deseja muitas felicidades.

Silvia Helena Ferraz , Juscelino Takashi e Massao Kanesaki 
no Novo espaço de lazer da EMEB Miyoji Takahara

Treinamento de desenvolvimento de liderança da Equipe 
de Gestores da Group Solutions realizado pela Factor 
Humano por Joice Teixeira
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ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO - ATENTO

DESTAQUE DO MÊS DE JULHO - ATENTO

EDSON, 03/08

JUAREZ, 03/08

REINALDO, 04/08

VITOR, 03/08

Regiane e Maria José

ROSANGELA, 08/08

FERNANDO, 12/08

MARCELA, 11/08

ROBERTO, 11/08

LUIS, 16/08

Vivian 

SÉRGIO, 01/08

Comemorando o Dia dos Pais com família e amigos na 
casa de meu primo Leandro. O ponto alto da festa, foi 
ver minha prima Carminha, extremamente emocionada 
com o presente do seu filho Leandro, e que também foi 
direcionado a mim, Uma garrafa de Vinho do Porto Lacrima 
de Crist, que levou minha prima as lágrimas, recordando 
nossa infância e minha mãe! E valeu a pena conhecer o 
pequeno Davi, o rebento mais novo do Leandro

De 17 a 29 de agosto, o Parqie Mall recebe a 4ª edição 
do Expo Fusca que contará com a exposição de 12 
veículos das décadas de 60, 70, 80, 90 e 2000

Dia de visita ao amigo Thiago Puch em sua ̈ échocolate¨, e 
também de ser agraciado com um delicioso doce feito por 
ele, agradecido querido amigo, e continue sempre assim, 
com toda esta simpatia e educação que lhe é inerente. 
Mande um beijo para a esposa Lilian, e muito sucesso!

Na noite do dia 14/08, aconteceu no Polo Shopping 
de Indaiatuba, mais precisamente no Cine Topázio, a 
pré-estreia do filme ¨Eu Sou Brasileiro ¨, com Daniel 
Rocha e Fernanda Vasconcellos, filme que foi rodado 
integralmente em Indaiatuba, pelo Diretor Alessandro 
Barros, que também é de Indaiatuba. Pouco antes da 
seção aconteceu um pequeno coquetel no Hotel The 
Royal Palm Tower, um dos patrocinadores do filme, 
para um seleto grupo, que incluía a atriz Cristiana 
Oliveira, que fez parte do filme, o diretor Alessandro, os 
proprietário do Cine Topázio, a família Lui, e mais alguns 
de indaiatubanos de peso.

Felipe da Indaiá Pescados com sua esposa Tainá 
curtindo seu primeiro dia dos pais. Parabens!

Orfila cliente da Joia Produtos Naturais aproveitando 
todas as novidades da loja
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Mais um curso de sucesso de Extensões da Mermaid Hair 
com o super profissional Tiago Costa, no Edificio Diplomat

Henrique, Bruno, Eliane e Rogério na deliciosa feijoada da 
Vó do Quintal da Vó, que fica na Av. Pres. Vargas, 1100

O Mais Expressão 
dá as boas 
vindas a Gleison 
Tambara do 
pesqueiro Santo 
Agostinho, 
ao Frutos de 
Indaiá/2019, que 
no último domingo 
dia dos pais 
recebeu o carinho 
dos filhos Beatriz 
e Matheus. 
Obrigada pela 
confiança em 
nosso trabalho.

O Mais Expressão agradece a equipe SICOOB - Cooperativa de crédito em Indaiatuba 
pela parceria e confiança em nosso trabalho

No último dia 10/08 o Clube 9 de Julho comemorou o aniversário de 62 anos, com uma linda 
festa, com a presença de associados, amigos, e autoridades. Na foto Reinaldo Presidente do 
conselho deliberativo, Manuel Vice Presidente do Clube, Brando Presidente do Clube , Túlio 
Vice Prefeito, Paulo Finatti Presidente do Indaiatuba clube e Padre Marcelo da Igreja Candelária.

No último dia 
07/08 Indaiatuba 
recebeu no 
CIAEI o Cantor 
Almir Sater, o 
Mais Expressão 
esteve presente, 
e agradece 
a Charles 
da Charge 
Produções pela 
Parceria.

No ultimo dia 10/08 inaugurou o The Açai Club no Parque 
Mall, a Michele e sua equipe agradecem a presença de 
todos. O Mais Expressão deseja muito sucesso.

O Mais Expressão dá as boas vindas a Lucas e Jamile ao 
Frutos de Indaiá / 2019 e por mais um ano em nosso jornal, 
agradecemos a confiança em nosso trabalho.

Marcos, Maria 
e Romualdo da 
Farmácia Farma3 
são nossos novos 
clientes e o Mais 
Expressão dá 
as boas vindas 
e agradece  pela 
confiança em 
nosso trabalho. 

Valdir e Adriana ganhadores do sorteio da Pizzaria Torrelaguna, 
aproveitando para conhecer e saborear as deliciosas pizzas.

O Mais 
Expressão 
agradece ao 
Leandro da 
Odontoclinic 
pela 
parceria e 
por acreditar 
em nosso 
trabalho.
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B2 Imóveis

ITAICI - COND. PORTAL DE ITAICI 
– CC0007004 DORMITÓRIOS (02 

SUITES) SENDO UMA COM CLOSET 
GRANDE E AR CONDICIONADO, 

WC SOCIAL, SALA DE TV, SALA DE 
ESTAR COM DOIS AMBIENTES, PÉ 
DIREITO DE 6M DE ALTURA, JAR-
DIM EMBAIXO DA ESCADA. SALA 

DE JANTAR, COZINHA AMPLA, ILHA 
GRANDE NO CENTRO E COOKTOP 
E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, QUIN-

TAL AMPLO, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA, FORNO PIZZA, 

FOGÃO DE LENHA, VARANDA 
NAS PORTAS DOS QUARTOS E NA 
FRENTE DA COZINHA. GARAGEM 

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, ACADEMIA, 
SALÃO DE JOGOS, SAUNA, ADE-
GA, ESCRITÓRIO, E DOIS HOME 
THEATER. PISCINA COM DUAS 
CASCATAS, PEIXES ORNAMEN-

TAIS, GARAGEM PARA 06 CARROS. 
TODOS OS AMBIENTES CLIMATIZA-

DOS 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 LOTES

R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

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 LOTES

R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – 
TE00015

TERRENO 184 M²
R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACO-
POS 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 (CONDO-
MINIO)

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 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 SUITE, 
02 SALA, COZINHA, COPA,  ÁREA 
DE SERVIÇO,  03 WC, 05 VAGAS, 

PISCINA, CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03158 
SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA 
PISO SUPERIOR, 02 SUITES, SALA, 
COZINHA,AREA DE SERVIÇO, WC. 
CASA PISO INFERIOR : 02 SUITES, 
SALA, COZINHA, AREA DE SERVI-
ÇO,WC,02 VAGAS DE GARAGEM. 
ÁGUA E LUZ INDIVIDUAL. CASA 

PROXIMO AO PARQUE ECOLOGICO 
ACEITA PERMUTA POR TERRENO.

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, BA-
NHEIRO SOCIAL E QUINTAL. GARA-
GEM PARA 02 CARROSCOBERTOS 

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

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, AREA DE SERVIÇO. GARA-

GEM. AREA DO SALÃO 90M².
R$ 600.000,00 

JARDIM SÃO PAULO – CA03155 03 
SUITES ( SENDO 01 MASTER PRE-
PARADA PARA AR CONDICIONADO 
E COM BANHEIRA , OUTRA  MENOR 
COM VARANDA), SALA DE TV COM 

LAREIRA ELETRICA , COZINHA 
PLANEJADA EM AMBIENTE INTE-
GRADO COM SALA DE JANTAR, 

INCLUI FORNO ELETRICO  EMBU-
TIDO, 02 LAVABOS, LAVANDERIA, 
AREA DE CHURRASCO,QUINTAL, 
DEPOSITO ( QUE PODE SER  ES-

CRITORIO  OU ATELIÊ ), GARAGEM 
PARA 05 CARROS. 300M² DE TER-
RENO 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

JD. MOACIR ARRUDA – 
AP 00867 02 DORMITÓRIOS, SALA 
2 AMBIENTES, COZINHA, ÁREA DE 
SERVIÇO WC,01 VAGA GARAGEM. 

R$ 290.000,000

VENDA CASAS 
 

JARDIM DO VALLE II-  CA03148 02 
DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

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, LA-
VANDERIA, QUINTAL, E 01 VAGA 
DE GARAGEM COBERTA. ACEITA 

FINANCIAMENTO. 
DOCUMENTAÇÃO OK.

R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, 

SALA. GARAGEM PARA 02 CARROS
R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI – 
CA03149

03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, COZINHA, 02 WC, LAVANDE-

RIA, EDICULA COM 01 DORMITORIO, 
SALA, COZINHA, GARAGEM PARA 
02 CARROS. ACEITA PERMUTA  NA 

CIDADE DE INDAIATUBA.
R$ 265.000,00

MORADA DO SOL – CA0000
CASA  COM 06 COMODOS , 02 

WC. AREA DO TERRENO 250M² R$ 
280.000,00

JARDIM ELDORADO – CA03157
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA 
, 02 WC, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS, EDÍCULA NOS FUNDOS ( SEMI 
MOBILIADA). R$ 280.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 

SALA AMPLA, COZINHA TIPO AMERI-
CANA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVI-

ÇO, GARAGEM COBERTA
R$ 285.000,00

JD. NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 02 

VAGAS.
R$ 290.000,00

PARQUE DAS NAÇÕES –CA000 03 
DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE,SA-
LA, 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, CHURRAS-
QUEIRA, GARAGEM PARA 02 CAR-
ROS,  200 METROS DE TERRENO.

R$ 340.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA AMERICANA, 02 
WC, LAVANDERIA, CHURRASQUEI-
RA, GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT –
 CC 00052  03 DORMITORIOS, SENDO 

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 ESTAR 
AMPLA, BANHEIRO, ÁREA DE SER-

VIÇO, 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

CASA JD. ESPLANADA PARQUE 
REAL – CC00099

 03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 
COZINHA, ÁREA GOURMET, GARA-

GEM COBERTA, AR CONDICIONADO 
E ENERGIA SOLAR.

R$ 440.000,00

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

TES, LAVABO, WC, GARAGEM R$ 
1.350,00 + CONDOMINIO- R$ 140,00 

+ IPTU 
R$ 90,00

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 DOR-
MITÓRIO, COZINHA, WC, GARAGEM. 
R$ 1.400,00 ( INCLUSO CONDOMÍNIO 

E IPTU).

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

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

R$ 1.400,00

CIDADE NOVA - ANDALUZ – AP 
00925 03 DORMITÓRIOS, SENDO 1 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, CO-
ZINHA, 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 
(CONDOMINIO) 

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

CENTRO – VILA SFEIR – AP00621 
KITNET MOBILIADO, COZINHA PLA-
NEJADA,DIVISÓRIA ENTRE SALA E 

DORMITÓRIO, SACADA E WC ( 36M²) 
, SEM VAGA DE GARAGEM.

R$ 170.000,00

JARDIM DOS COLIBRIS – EDIFICIO 
VITÓRIA RÉGIA- AP00943 02 DOR-
MITÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM. R$ 170.000,00

JD. COLIBRIS – AP 00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

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, COZINHA, 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 VAGAS

R$ 190.000,000

BOSQUE DOS INDAIAS – AP0000 
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM.R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 PLA-

NEJADO, SALA, COZINHA, WC, 
ÁREA DE SERVIÇO,01 VAGA CO-

BERTA. R$ 200.000,000 + R$ 250,00 
(CONDOMINIO) + R$ 50,00 (IPTU)

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

R$ 240.000,000  

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)

JD. TROPICAL – AP 00858
03 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIEN-
TES, COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO 

WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

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 INCLUSO)
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 M², 

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 (CONDO-
MINIO)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 00044

5.000 M², ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, 
WC, VESTIÁRIO.

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

RECREIO CAMPESTRE  JÓIA – 
GL00045 GALPÃO DE 236M²

R$ 3.600,00 

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, COZINHA, 
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, LAVANDERIA E 

01 VAGA. INCLUSO ÁGUA E IPTU
R$ 950,00

JARDIM REGENTE – CA03156
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 

SALA, COZINHA, 02 WC, AREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM PARA 02 CAR-

ROS. 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 COZI-
NHA MODULADA, DESPENSA, AREA 

DE SERVIÇO, 02 DORMITORIOS, 
BANHEIRO SOCIAL, QUINTAL, GA-
RAGEM 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 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 
AMBIENTES,COZINHA, LAVANDE-

RIA, CHURRASQUEIRA, FORNO DE 
PIZZA, AREA GOURMET, EDÍCULA 

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, CO-
ZINHA, EDICULA, ÁREA GOURMET 

COM CHURRASQUEIRA.
SALÃO 100 M² 02 WC

R$ 4.300

CASA COMERCIAL-
 CENTRO-CA02773

04 DORMITORIOS SENDO (03 SUI-
TES), 03 SALAS, ESCRITORIO, RE-
CEPÇÃO, COPA, COZINHA, 05 WC, 
QUINTAL, 09 VAGAS GARAGEM.
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, ACADEMIA, 

SALÃO DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, 
ESCRITÓRIO, E DOIS HOME THEA-
TER. PISCINA COM DUAS CASCA-

TAS, PEIXES ORNAMENTAIS, GARA-
GEM PARA 06 CARROS. TODOS OS 
AMBIENTES CLIMATIZADOS E COM 

SOM. R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

JARDIM DOS COLIBRIS   EDIFICIO 
VITÓRIA REGIA – AP00943 02 DOR-
MÍTORIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM R$850,00

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 01 

VAGA.
R$ 900,00 + 240,00 (CONDOMINIO) + 

154,00 IPTU

CENTRO – VILA  SFEIR – AP00621 
KITNET MOBILIADO, COZINHA PLA-
NEJADA, DIVISÓRIA  ENTRE SALA E 
DORMITÓRIO, SACADA E WC ( 36M²) 
SEM VAGA DE GARAGEM. R$ 950,00 

( INCLUSO CONDOMÍNIO E IPTU)

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.000,00 + R$ 420,00 (CONDOMI-

NIO) + 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 + CONDOMI-
NIO 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 INCLUSO)

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 CONDOMINIO 

E IPTU)

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



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2wc,-
churrasqueira com pia e balcão,piscina,4x8,garagem des-
coberta para 6 carros. Aceita entrada de 100 mil + 30 par-
celas de 10 mil
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,sa-
la,coz,wc,garagem para 2 carros.
CA282 – PQ INDAIA – R$400 MIL- 2 dorms (1st com clo-
set),sala,coz americana,lavabo,varanda,2wc ,portão ele-
trônico,ar condicionado.Piso superior : área gourmet,chur-
rasqueira,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,co-
z,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,lavanderia,área 
gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor solar,boiler 400l,-
garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dorms 
(2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varanda,lavan-
deria,dorm de empregada,dispensa,piscina,churrasqueira, 
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 mobilia-
do,ar condicionado,garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),-
sala,coz planejada,wc,garagem

TERRENOS

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

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.80 – JD.ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²

CHACARAS E SITIOS

CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,coz,la-
vanderia,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 planejada,la-
vanderia,wc de empregada,sacada,piscina,churrasqueira,-
fogão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e wc,pomar,-
cerca eçetrica,mezanino com porta balcão,sacada.
CH.718 – FOGUETEIRO – R$200 MIL – 1000m²
CH.756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala 
de estar conjugada com coz,lavanderia,varanda,piscina,-
churrasqueira,forno de madeira,todo gramadp,pomar.

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.

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,tan-
que 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. CARLOS ANDROVANDI – R$500,00 – dorm,sala,co-
z,wc,garagem
JD.MORADA DO SOL – R$600,00 – dorm,sala,coz,wc
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,gara-
gem.
VILA ALMEIDA – R$900,00 – dorm,sala,coz,wc,quintal,-
garagem
CENTRO – R$950,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,sem gara-
gem
CIDADE NOVA – R$1000,00 – 3dorms (1st com a/e),sala,-
coz com a/e,wc,quartinho de despejo,garagem.
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),sala,-
coz,wc,as,garagem.
VL.MARIA HELENA – R$2100,00 – 3dorms ( 1st c/hidro,ar 
condicionado e armário,sala de estar,sala de jantar,coz 
c/a/e e cooktop,wc social c/box blindex,quartinho de despe-
jo,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,co-
z,wc,1 vaga e garagem.(INCLUSO COND E IPTU)
CIDADE NOVA - R$1100,00 – 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,estrutura 
para coz industrial,de esquina
VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interliga-
das,cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,gabi-
nete 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,escadas,-
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
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GRANDE OPORTUNIDADE! - CASA A VENDA JARDIM MORADA DO SOL
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA,WC,LAVANDERIA,GARAGEM P/ 02 
AUTOS ENTRADA: R$ 120.000,00 + 43 X R$2.100,00

GRANDE OPORTUNIDADE! - CASA VENDA NO JARDIM VALENÇA, 03 
DORMITORIOS SENDO UMA SUITE, SALA COZINHA, WC, GARAGEM 
PARA 03 AUTOS, COM 136M2 DE ÁREA CONSTRUIDA 
ENTRADA: R$ 130.000,00 + 130 X R$2.000,00

CASAS

CA00063-ESPLANADA 1 - 3 Dorms c/ 2 suíte + dep . ..................   
..................................................................................R$ 600.000,00
CA00083-JD REGINA - 3 Dorms, 1 suíte, sala 2 amb. Edíc.  ........  
..................................................................................R$ 625.000,00 
CA00067-JD AMERICA – Precisa reforma, 03 dorms e demais 
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
CA00134-JARDIM VALENÇA-3 dorms c/ suíte + dep 02 vags ......  
..................................................................................R$ 360.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00027- VILAGGIO DI ITAICI- 3 Dorms c/ suíte.  Área de lazer .
R$  480.000,00
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 gourmet c/ 
churras......................................................................R$ 450.000,00

APARTAMENTO

AP00017-SOHO- 3 Dorms, 1 sute, sala 2 amb. a/s, lavand. 02 va-
gas  ............................................................................R$430.000,00
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 
CH00020-RECREIO CAMPESTRE DE VIRACOPOS- 2 dorms, + 
dep...........................................................................R$  450.000,00

TERRENOS

TE00055-JD. EUROPA  375 metros - .....................R$ 200.000,00
TE00093-QUINTAS DE TERRACOTA -1.250 metros Aceita per-
muta . .......................................................................R$ 230.000,00
TE00067-JD MANTOVA 241 metros - . ...................R$ 160.000,00
TE000116-ALTOS DE ITAICI- 335 metros. ..............R$ 230.000,00
TE00013-CAROLINE- 125 metros -............................R$82.000,00
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$ 2100,00 (incluso)

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00046- VISTA VERDE- 3 Dorms, 1 suíte c/ closet, + dep. 2 Va-
gas. 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$ 2.000,00 cond (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 coberta 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, lavanderia 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
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga  
.....................................................................R$1.800,00 cond+iptu
AP00039-JAEDIM REGENTE- 02 dorms c/ suíte + dep 01 Vaga ..
R$1450,00 cond+iptu

SALÂO E SALAS

SL00001-AV.VISC.DE INDIATUBA -500 MTS . ..............................  
....................................................... R$ 6000,00- PISO SUPERIOR.
SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS............... R$ 5000,00 + iptu
SL00006-CAMPO BONITO- 60 MTS. ................. R$2000,00 + iptu
SL00004-CENTRO-48,36 MTS. ...................................R$ 1.300,00
SA00004-AVENIDA CONCEIÇÃO-35. ............... R$1200,00 + iptu

CHÁCARAS EM CONCOMÍNIO

CH00008-RECANTO DAS FLORES- 4 Suítes, 2 salas, 5 wcs, 4 
vagas, casa de música, casa de hospedes com 02 dorms, 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 estacio-
namento. ............................................................ R$5.000,00+ iptu.

VENDAS
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

2 - ref. site 927581 – Jd. Esplanada - 4 dorm.(3 suites) / sala 2 
amb. / esc / coz. planej. / 3 wc / as / despensa / edicula / chur 
/ piscina / 2 gar. R$ 900.000,00

3 -  ref. site 888071 - Pimenta - 2 dorm.(suite) / sala / coz.pla-
nej. / copa / wc / as / edicula / 2 poços / avarandada / irrigação 
por aspersores / alarme / pergolados / corrego nos fundos / 
chur. / fogão a lenha / gar.2 vagas. R$ 950.000,00

4 – ref. site 263402 – CECAP -  2 Casas – com 2 e 1 dormt / sala/ 
coz / wc / lavan / churrasq / gar – R$298.000,00

4 - ref. site 740702 – Grand Ville – 3 dormt /  1 suite / sala / coz / wc 
/ lavand / gar R$1.300,00 + Cond + IPTU

6 - ref. site 577202 – Jd. dos Colibris - - 3 dormt / 1 suite / sala 
/ coz / wc / lavand / gar R$1.700,00 + IPU

2 - ref. site 781391 - Jardim Alice – 2 dormt / 1 suite / sala / coz / wc 
/ lavand / gar R$1.300,00 + IPTU

5- ref. site 834881 - Vila Formosa - 3 dormt /  1 suite / sala / coz / wc 
/ lavand / gar R$1.200,00 + Cond + IPTU

5 – ref. site 498371 - Mosteiro de Itaici - 5 dormt / 3 suites / 2 salas / 
coz / copa/ 5 wc/ lavand / salão de jogos / churrasq/ piscina / Casa 
Caseiro/ 8 gar R$950.000,00

3 - ref. site 471191 –Jd Morada Do Sol – 2 dormt / sala / coz / wc / 
lavand / gar R$1.000,00

 1 - ref. site 234602 - Villa das Praças - 2 dormt/ sala/ coz/ banheiro/ 
área de serviço/ 2gar R$900.00 + COND + IPTU

6 - ref. site 560891 - Grand Ville - 3 dormt/ 1 suíte/ sala/ coz pla-
nejada/ wc / lavand/ varanda gourmet/ 2 garagens R$490.000,00

1 - ref. site 422951 - Portal dos ipês - 4 dorm.(suite) / sala 2 amb 
/ lavabo/ sala de jantar / escritório / coz. / copa / 5wc / despensa 
/ lavanderia / chur. / wc ext. / canil / gar.2+2 vagas.R$1.200.00,00
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CA08401- VILA VITÓRIA - AT. 163 m² AC.136 m²- 03 
Dormitórios, wc social, sala, cozinha, lavanderia, 
quintal, 02 vagas de garagem. R$ 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.



B7Serviços / Utilidades



B8 Serviços / Utilidades



B9Serviços / Utilidades

GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos Eletricista

Iluminação em Led Lava Rápido

DentistaDecoração
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Tortas Veterinária

Segurança eletrônica

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas Pousada

Serviço Autorizado

Pousadas

Psicóloga

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

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

ESTÁGIO EM MARKETING – Cur-
sando Superior em Publicidade e 
Propaganda ou áreas afins. Residir 
em Indaiatuba. 

INSPETOR OPERACIONAL – Para 
trabalhar liderando equipe de Por-
teiros. Ensino médio completo. 
Conhecimentos em Informática. Ex-
periência em tarefas administrativas. 
Disponibilidade para trabalhar em 
escalas e turnos. CNH categoria B.

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.

MONTADOR DE ESQUADRIA 
DE ALUMÍNIO – Experiencia em 
montagem e instalação de vidros e 
esquadria de alumínio. Residir em In-
daiatuba ou Salto. CNH categoria B.

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.

Borracheiro (a) - 1 vaga
Montador (a) de estruturas 

metálicas - 1 vaga
Atendente de lanchonete - 1 vaga

Auxiliar de cozinha - 6 vagas
Auxiliar de manutenção de edificações 

- 1 vaga
Auxiliar mecânico de 
refrigeração - 1 vaga

Barista - 1 vaga
Chapista de lanchonete - 2 vagas

Cozinheiro (a) geral - 1 vaga
Encanador (a) de manutenção - 1 vaga
Mecânico (a) de refrigeração - 1 vaga

Montador (a) de estruturas 
metálicas - 1 vaga

Motorista de caminhão - 1 vaga
Motorista de ônibus - 1 vaga

Motorista carreteiro (a) - 2 vagas
Oficial de serviços gerais - 2 vagas

Ajudante de cozinha - 1 vaga
Porteiro (a) - 1 vaga
Almoxarife - 4 vagas

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

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

Auxiliar de manutenção elétrica e 
hidráulica - 1 vaga

Churrasqueiro (a) - 1 vaga
Consultor (a) de vendas - 1 vaga

Coordenador (a) de restaurante - 1 vaga
Corretor (a) de imóveis - 1 vaga

Costureiro (a) - 1 vaga
Cozinheiro (a) geral - 1 vaga

Manobrista - 1 vaga
Montador (a) de móveis 

de madeira - 1 vaga
Mecânico (a) de ar condicionado - 1 vaga

Operador (a) de empilhadeira - 1 vaga
Porteiro (a) - 1 vaga

Programador (a) de sistemas de compu-
tador - 1 vaga

Subgerente de restaurante - 1 vaga
Torneiro (a) mecânico (a) - 1 vaga

Vendedor (a) - 4 vagas
Vigilante - 1 vaga

Auxiliar de enfermagem - 2 vagas
Auxiliar técnico (a) de controle de quali-

dade - 1 vaga
Técnico (a) de enfermagem - 5 vagas

Técnico (a) em manutenção 
de máquinas - 1 vaga

Auxiliar administrativo (a) - 1 vaga
Operador (a) de sistemas 

de informática - 1 vaga
Comprador (a) - 1 vaga
Consultor (a) - 1 vaga

Enfermeiro (a) - 2 vagas
Fisioterapeuta geral - 2 vagas

Fonoaudiólogo (a) geral - 2 vagas
Gerente técnico (a) de operação 

de trasporte - 1 vaga
Nutricionista - 1 vaga

Auxiliar operacional de
 logística - 1 vaga (PCD)

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

EMPREGOS



B14 Classificados

classificados
Condomínio Vista Verde 
CC00057 - 03 suites com 
closet, sala, lavabo, piscina, 
churrasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 02 carros. 
A.T108M². + COND.214,00 
R$689.000,00 F. 3875-2215
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, wc, gara-
gem p/ 02 autos. COND. 214,00 
+ IPTU:90,00. A.T: 175M²  R$ 
520.000,00. F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 Casa 
frente – Sala, cozinha, 01 
dormitório, Wc. Casa fundos 
– 01 dormitório, cozinha, Wc. 
R$190.000,00 (19) 3875-2215
JD. COLIBRIS - AP00862 
02 DORM, SALA , COZI-
NHA(PLANEJADO), BANHEI-
RO, GARAGEM P/01 CARRO 
. COND:200,00 INCLUSO 
AGUA. R$: 175.000,00. (19) 
3875-2215
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica do 
terreno e da construção – con-
sulte-nos F.: (19) 98254 7703  / 
(19)3885-4500 CRECI 74.092
Casa com 3 dorms no Jd. dos 
Imperios R$380 MIL  - (19) 
98136-7331 CRECI 74.092
Casa com 2 dorms no Jd. Mo-
rada 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 
construtores é possível, des-
membrar os 2700m² em 4 lotes, 
sendo 3 de 380m² e 1 de 950m² 
- (19) 98254 7703 CRECI 74.
 OPORTUNIDADE! JD.LA-
GUNA EM SALTO-SP. Casa 
de 02 dormitórios, 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!! 
JARDIM MORADA DO SOL. 
Rua:77, próximo ao Parque 
Ecológico de R$210.000,00 em 
oferta somente para o mês de 
fevereiro por R$195.000,00 03 
dormitórios, suíte, garagem, bom 
acabamento em lote de 125m2. 
Aceita:  R$110.000,00 de entra-
da + 90 x R$1.650,00 F.:99762-
7997 / (19) 3935-3294. Corra!
JD.COLIBRIS - 02 dormitórios 
(01 suíte) sala- cozinha –wc 
social- 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 
negócio. 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, lavanderia, 
edícula   e grande espaço de ter-
reno 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 ITA-
MARACÁ - 02 dormitórios (01 
suíte) wc social, sala, cozinha, 
garagem com portão eletroni-
co,110m² de área construída, 
em lote de 133m² documentos 
em ordem para financiamento. 
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 jantar, coz. planejada, 
02 wc, 01 lavabo, área de ser-
viço, 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, jan-
tar 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$700.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
CASA – JD ESPLANADA - 3 
dormitórios, sendo 1 suíte com 
planejados, Sala, Cozinha com 
Planejados, 1 WC, área de ser-
viço, Garagem  4 vagas sendo 
2 cobertas. A/C 190,00M² e 
A/T 300,00M² - R$ 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 acaba-
mento: 3 dormitórios (1 suíte), 
cozinha americana planejada, 
espaço gourmet, lavabo e 
banheiro social, sala, lavan-
deria, garagem coberta para 
2 carros, lazer e portaria 24h. 
R$550.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
COND. JD. MONTREAL RE-
SIDENCE – 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 comple-
to. R$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Vila Suíça - Sobrado com 03 
dorms uma suíte, planeja-
dos, wc social, sapa para dois 
ambientes, lavabo, cozinha 
planejada, despensa, wc, área 
gourmet e serviço. Garagem 
coberta para dois autos, com 
churrasqueira e forno de piz-
za.  A/T300m A/C 180m. R$ 
570.000,00 F.: (19) 99115-8368
Moradas de Itaici - 03 dorm. 
c/ suíte, sala 2 amb, coz e lav. 
2 vagas. Com móveis plane-
jados. R$ 350.000,00 F.: (19) 
99721-0395
Maria Dulce - 03 suítes, ar 
condicionado, Escritório, área 
de lazer e aquecimento so-
lar. Aceita proposta. F.: (19)0 
99115-8368
Aquecimento solar instalado 
e pontos para ar condicio-
nado nos quartos e salas. 
Condomínio com portaria 
24h, piscina, salão de festas, 
churrasqueira e quadra (R$ 
214,66). Aceito financiamen-
to e apartamento ou terreno 
como parte do pagamento. R$ 
730.000,00. F. 19-992170168 
ou 19-992357764.
Vendo casa no Parque dos 
Indaias – 8 cômodos, sendo 4 
na parte superior, duas casas 
em mesmo terreno Aceito ter-
reno como parte do pagamento 
R$320.000,00 ou financia-
mento. F.: (19) 99482-6697 / 
(19) 3875-3201 João. Tendo 
interesse ver fotos na OLX.
Vendo sobrado alto padrão 
Vila Verde - Terreno 280m², 
área construída 220m², com 

4 quartos sendo uma suíte 40 
m² + closet. Armários planeja-
dos. Área com Churrasqueira. 
Excelente localização próximo 
ao centro. Aceito como parte 
pagamento casa, apartamento, 
sitio ou chácara. Tratar pelo 
WhatsApp F.: (19) 98359-3991
Vendo Área de Lazer - com 
cozinha, dois banheiros, área 
de churrasqueira 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 
sobrado com 168m2 – AT150, 
3 D (2 suítes c/ armários, 1 suíte 
c/ close), sala cozinha projetada 
com cook top, churrasqueira, 
aquecimento solar, ar condicio-
nado, porcelanatos especiais, 
granitos, tetos trabalhados, 
esquadrias em alumínio, muitas 
tomadas e muita iluminação  
ampla e bela escada mais, 
garagem coberta e jardim. 
R$660.000,00 estuda financia-
mento. Localização especial 
19-9.97519921. creci 65362.
Jardim Montreal - Térrea 
novíssima, excelente, 3 dor-
mitório sendo 1 suíte, 2 vagas 
e demais dependências R$-
530mil. Documentação perfeita. 
19-9.97519921. creci 65362. 
Casa Nova na rua: Bororó 
nº69, Vila Maria Helena. Terre-
no 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 chur-
rasqueira (9 X 4,70) 4 vagas e 
preparada para ar condicionado 
e aquecimento solar. Valor 
R$360.000,00. Telefone: (19) 
99702-8220
Vende-se sobrado no Jardim 
Tropical - Rua: Silvio Valde-
marim, 235. 3 dormitórios, 1 
suite armarios embutidos, sala, 
cozinha com armários embu-
tidos, 2 banheiros. Garagem 
para 3 carros, área de serviço 
com churrasqueira. Valor: R$ 
450.000,00 F.: (19) 99679-1661
Vende-se 2 casas em mes-
mo terreno Vila Costa e Sil-
va -  A.C. 165m². Valor R$ 
390.000,00. F.:(19) 99714-4113 
/ (19) 3875-4550
Jardim Itamaracá Vendo/
Troco - Casa com 130 metros 
de área contruída, em terreno 
de 400 metros, com 3 dor-
mitórios, sendo uma suíte e 
um WC social, sala, cozinha, 
área de serviço, garagem p/ 3 
carros, todos com acabamento 
em piso frio, corredor lateral 
com 1,5 metros de largura, no 
fundo uma área do terreno com 
123m², com opção para outra 
construção, como casa terrea 
e/ ou sobrado. Aceito permuta 
por casa de menor valor, nos 
bairros: Maria Helena, Jardim 
Aquario, Cidade Nova I e II. O 
imóvel encontra-se em perfeito 
estado de conservação, não 
necessitando de gasto com 
pinturas e outros serviços. 
Valor: R$580.000,00. Contato 
direto c/ proprietário F.: (19) 
3875-0667. Doc: OK

 
CASA -JD. MONTE VERDE 
- 01 dorm., sala, coz., WC, 
lavanderia e garagem 01 vaga. 
- R$750,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SOBRADO -JD. MORADA 
DO SOL - 02 dorm., sala, coz., 
wc com box, área de serviço e 
garagem 02 vagas. Ótimo aca-
bamento. - R$1.350,00 +IPTU. 
F.: (19) 3935-1413
COND. JD. MONTREAL RE-
SIDENCE – 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 comple-
to. R$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Vila Maria Helena - 3 dorms. c/ 
uma suíte. Salas 02 amb. Coz 
e lzv. c/ armários 02 vagas R$ 
2.100,00 F.: (19) 97423-3079

 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. 

 
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, 
cozinha 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 permu-
ta. R$500.000,00. Fone: (19) 
99164-1734
ED. Solar dos Girassois - 2 
dormitórios, 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 
- Boqueirão Santos-SP - Fren-
te 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. Con-
sórcio SP - R$855.000,00. 
Oportunidade única e URGEN-
TE, está 20% a baixo do preço 
de mercado. Apto de fino aca-
bamento 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 completo, piscinas frias 
e aquecidas, quadras, aca-
demia, etc. Acesso fácil ao 
comércio, bancos, escolas, 
shopping, avenida Interlagos. 
Disponíveis fotos e detalhes mi-
nuciosos. 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, garagem cober-
ta. 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 planejados em todos 
os comôdos, 2 vagas na gara-
gem, 160m². Valor R$3.500,00 
+ IPTU e condomínio. Tratar 
com F.: (11) 99608-1500 João.
Aluga-se apartamento Solar 
dos Girassois - 2 dormitórios, 
mobilia em todos os cômodos 
. Valor: R$ 1400,00 (IPTU e 
Condomínio incluso) F.: (19) 
99714-4113 / (19) 3875-4550

 
Sitio Estrada Mato Dentro  
- Valor: R$ 2.500. 000,00 F.: 
(19) 98254-7703 CRECI 74.092
S í t i o  E m  P i e d a d e  S p , 
26.000M², casa c/ 3 dormitó-
rios, 2 wcs , toda avarandada, 
gramada, pomar, área de cul-
tura, bosque, água de mina, 1 
tanques com peixes abasteci-
do com água por gravidade, 
diversas árvores frutíferas, 
playground , a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imóvel em 
Indaiatuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + parce-
lamento. F. (19) 99762-7997 / 
3935-3294
CHÁCARA – LAGOS DE SHA-
NADU -03 dorm., sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, wc, área 
de serviço e garagem 02 vagas. 
Gramada e possui piscina. A/C 
258.78M² e A/T 5.280M² - R$ 
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 Coli-
nas 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 entra-
da F.: (19) 99482-6697 / (19) 
3875-3201 João

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

 
PARQUE SÃO LOUREN-
ÇO (ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 – R$1060,00P/ M2 - ES-
CRITURADO. F.: (19)99762-
7997 / (19) 3935-3294. 
JARDIM ALICE (ÚNICO LOTE 
NA RUA) 125M2 – PLANÍS-
SIMO – 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 cam-
po. R$180.000,00.Fone: (19) 
99164-1734
Quintas de Terracota -1250 
metros R$ 230.000,00. ACEITA 
PERMUTA 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
Dona Maria José - Condomínio 
pronto para construir 300m R$ 
240.000,00 Á vista ou parcela-
do F.: (19) 99721-0395

Vende-se Terreno Cond. 
Santa Clara - 450m² por 
R$390.000,00. F.: (19) 99173-
7509
Terreno Condomínio Ho-
rizontown - 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 pró-
ximo a vários prédios. Estudo 
permuta por casa ou aparta-
mento. Tratar   pelo WhatsApp 
F.: (19) 98359-3991
JARDIM BRÉSCIA - Oportu-
nidade ótima de adquirir um 
ótimo TERRENO 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 Tropi-
cal. Rua: Silvio Valdemarim, 
235. Valor R$160.000,00 F.: 
(19) 99679-1661

 
Aluga-se Salão Comercial - 
Área total: 60m² Cidade Nova 
R: Lagoas, 90. Valor R$1700,00 
F.: (19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.ANA PAIVA PEREIRA com 
89 anos, Viúvo (a) de JOSE 
PEREIRA DA SILVEIRA, Sen-
do Filho (a) de SEBASTIÃO 
MARTINS DE PAIVA. Deixa 
Filho (s): JAIDER, MARILDA, 
MARLENE, SEBASTIÃO, 
MARLI, JOSE CARLOS, LUIS, 
ALESSANDRO, AIRTO (TO-
DOS MAIORES). Falecido 
em:18/07/2019, Sepultado (a) 
no CEMITÉRIO MUN.ARA-
ÇOIABA DA SERRA/SP aos 
19/07/2019.

2.ARMIDA GALLO PICER-
NO com 95 anos, Viúvo (a) de 
COSTABILE PICERNO, Sendo 
Filho (a) de GENNARO GALLO 
e LUISA DEL MASTRO. Deixa 
Filho (s): ANTONIO (MAIOR), 
FRANCA (FAL). Falecido (a) 
em:21/07/2019, Sepultado no 
CEMITÉRIO MUN.DR. JAYME 
AUGUSTO LOPES- SÃO PAU-
LO aos 22/07/2019.

3.JUSTINO DOS SANTOS 
TEIXEIRA com 75 anos, Casa-
do (a) com ZENILDA MORAIS 
DOS SANTOS TEIXEIRA, 
Sendo Filho (a) de JOÃO JOSE 

TEIXEIRA e CECILIA BISPO 
DOS SANTOS DO AMOR DIVI-
NO. Deixa 12 FILHOS. Falecido 
em: 28/07/2019, Sepultado no 
CEMITÉRIO DE BARRA DO 
CHOÇA/BA aos 29/07/2019.

4.MARIA ELMA FRANCISCA SI-
QUEIRA com 67 anos , Casado 
(a) com ANTONIO DE GODOI SI-
QUEIRA sendo filho(a) de VALCY 
FRANCISCO TREVAS e MARIA 
COUTO TREVAS.deixa filho(s): 
NEUSA 47 LEONICE 45 JOÃO 
50, Falecido em: 06/08/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 07/08/2019. 

5.SIDNEY PISTONI com 58 anos 
, Casado (a) com ROSANNA 
CANDELARIA DOS SANTOS 
PISTONI sendo filho(a) de JA-
LINDO PISTONI e DARCY AM-
BROSIO PISTONI.deixa filho(s): 
HELEN ,ANDRE (MAIORES), 
Falecido em: 07/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 07/08/2019. 

6.LUZIA CORREA TARTALIA 
com 76 anos , Casado (a) com 
BENEDITO JOSE TARTALIA 
sendo filho(a) de JOSE CORREA 
e ANTONIA LINDORIA CORREA.
deixa filho(s): MARIA, IVONE, 
IVANI, SUELI, CARLOS, SIL-
VANA, JULIANA, ELIANA (TO-
DOS MAIORES), Falecido em: 
07/08/2019, Velado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 08/08/2019. 

7.JOAO AMERICO NETTO com 
81 anos , Era Viúvo(a) de MARIA 
DOS SANTOS VIEIRA AMERI-
CO sendo filho(a) de VICENTE 
AMERICO e MARIA DO RO-
SARIO MARTINS.deixa filho(s): 
ROSANA 57,TANIA 56, MAURO 
59, Falecido em: 07/08/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 08/08/2019. 

8.ORLANDA PINHEIRO DE AN-
DRADE com 67 anos , Casado 
(a) com FRANCISCO VICENTE 
DE ANDRADE sendo filho(a) 
de JOSE PINHEIRO e JOSE-
FA MARIA DA CONCEIÇÃO.

deixa filho(s): FLAVIO, RICAR-
DO (MAIORES ), Falecido em: 
08/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
08/08/2019. 

9.NEUZA MARIA APARECIDA 
DA COSTA RODRIGUES com 
65 anos , Casado (a) com OTACI-
LIO RODRIGUES sendo filho(a) 
de IZAURA DE LOURDES COS-
TA.deixa filho(s): NÃO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 08/08/2019, 
Velado(a) no CEMITERIO 
MUNICIPAL PORECATU-PR, 
e sepultado(a) no CEMITERIO 
CRISTO REI  PORECATU-PR 
aos 09/08/2019. 

10.SEBASTIANA MARIA DE 
OLIVEIRA VIEGAS com 88 anos 
, Era Viúvo(a) de SEBASTIÃO DE 
ALMEIDA VIEGAS sendo filho(a) 
de JOAQUIM MACHADO DE 
OLIVEIRA e RITA MARIA DE JE-
SUS.deixa filho(s): MARA, TEL-
MA, ROSANE, CRISTINA, FER-
NANDO ( MAIORES ),CARLOS 
( FAL ), Falecido em: 08/08/2019, 
Velado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 09/08/2019. 

11.WAGNER ROGERIO DA SIL-
VA com 43 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOSE BENE-
DITO DA SILVA e MARIA LUCIA 
DA SILVA. NÃO  DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 08/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 09/08/2019. 

12.ANTONIO JOÃO DE OLI-
VEIRA com 62 anos , Casado 
(a) com APARECIDA DE FATI-
MA PIMENTA sendo filho(a) de 
JOÃO ANTONIO DE OLIVEIRA 
e AURILIA  ANA DE OLIVEIRA.
deixa filho(s): DOUGLAS, BRU-
NO, ANA CAROLINA ( MAIORES 
), Falecido em: 08/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 09/08/2019. 

13.MARIA IZABEL DE FARIAS 
com 66 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOSE GABRIEL 
DE FARIAS e JOAQUINA UMBE-
LINA DA COSTA. NÃO DEIXA FI-
LHOS, Falecido em: 09/08/2019, 
Velado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 10/08/2019. 

14.TEREZA PESSEL com 84 
anos , Era Separado(a) de BO-
RIS KANDRASOVAS sendo 
filho(a) de JOAO PESSEL e 
CARLOTA GOSALA.deixa fi-
lho(s): MARIA TEREZA 65, Fa-
lecido em: 10/08/2019, Velado(a) 
no V. NOVA CACHOEIRINHA, e 
sepultado(a) no VILA NOVA CA-
CHOEIRINHA-SALTO SP aos 
11/08/2019. 

15.JOÃO FRANCISCO FERRA-
RI com 60 anos , Casado (a) com 
JULIA  APARECIDA ANGARTEN 
FERRARI sendo filho(a) de LUIZ 
FERRARI e AMELIA FREIRE 
FERRARI.deixa filho(s): JACK-
SON, GUILHERME ( maiores 
), Falecido em: 11/08/2019, Ve-
lado(a) no CANDELARIA, e se-
pultado(a) no CANDELARIA aos 
12/08/2019. 

16.JULIA PRIOR BLUMTRITT 
com 85 anos , Era Viúvo(a) de 
WALTER WINCE BLUMTRITT 
sendo filho(a) de MANOEL 
MONTEIRO PRIOR e GRACIA 
ZULLINO PRIOR.deixa filho(s): 
WILLIAM 58, VALMIR 57, Fale-
cido em: 11/08/2019, Velado(a) 

no CEMITERIO VILA MARIA-
NA-SP, e sepultado(a) no CEMI-
TERIO VILA MARIANA-SP aos 
12/08/2019. 

17.JASP TONCHE com 80 anos 
, Casado (a) com MARIA BENE-
DITA JULIANA ENGEL TONCHE 
sendo filho(a) de MIGUEL TON-
CHE e VERONICA MARINI TON-
CHE.deixa filho(s): ADILSON 52, 
CAROLINA 39, ADRIANA ( FA ), 
Falecido em: 12/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/08/2019. 

18.IGNEZ BERTI RODRIGUES 
com 92 anos , Era Viúvo(a) de 
BENEDITO RODRIGUES sen-
do filho(a) de ROMÃO BERTI e 
ERMELINDA VENTRUCCI.deixa 
filho(s): JOSE CARLOS,HELE-
NA ,CELENA,MARLENE - TO-
DOS MAIORES, Falecido em: 
12/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
12/08/2019. 

19.AFONSO FERREIRA ALVES 
com 52 anos , Era Solteiro(a) 

sendo filho(a) de DANIEL 
FERREIRA ALVES e MARIA 
ESTELA ALVES LEITE ALVES. 
NÃO DEIXA FILHO, Falecido 
em: 12/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/08/2019. 

20.DIRCE PEREIRA DE SOU-
ZA com 67 anos , Casado 
(a) com MIGUEL CAJUEIRO 
DE SOUZA sendo filho(a) 
de JOÃO PEREIRA DE AN-
DRADE FILHO e MARIA DE 
LOURDES ANDRADE.deixa 
filho(s): SOELI, CELIA, SIR-
LEI(MAIORES), Falecido em: 
13/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 13/08/2019. 

21.FERNANDO MAGRO 
NARDON com 76 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
HEITOR NARDON e NIOBE 
SIMÕES MAGRO NARDON. 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 13/08/2019, e sepultado 
(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 13/08/2019.

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. 

Condomínio Jardim dos 
Lagos.  Área 525 m. 

Valor R$ 540,00 
(o metro quadrado)

TENHA SUA FRANQUIA

VENDO TERRENO 

Processo seletivo pelo email 
franquiadeservicos2019@gmail.com

Tratar com Denis 
(19) 9 9659 4444

SALÃO COMERCIAL –REC. 
CAMPESTRE JÓIA - 250m² 
construídos. Cozinha, mezani-
no, lavanderia, 02 WC’s sendo 
01 adaptado p/ cadeirante. 
- R$4.000,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413
SALÃO COMERCIAL – JD. 
HUBERT – Localizado na 
marginal do Parque ecoló-
gico! São 500m² construídos, 
possui mezanino, escritório e 

banheiros. - R$4.300,00+IPTU. 
F.: (19) 3935-1413

 
Vendo 6 cadeiras marca: Bri-
gatto. Valor: R$500,00 F.: (19) 
3834-6769 / (19) 99181-1474

Vendo 1 mesa de granito por 
R$150,00 F.: (19) 3834-6769 / 
(19) 99181-1474
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 
estado cor: Marfim 4 gavetas 
e 4 portas  Valor: R$190,00 F.: 
(19) 98143-4184
Vendo Prensa Camiseta/cane-
ca - Prensa plana 30x42 para 
sublimação de camisetas, al-
mofadas, mouse pad, azulejo, 
mais Prensa para Canecas. R$ 
900. F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço ameri-
cano 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, seria-
dos, desenhos, entre outros 
Fone: (19)99193-2917 Wha-
tasApp
Vende-se Bacia de banheiro 
branca para por caixa R$20,00 
Fone: (19)99193-2917 Wha-
tasApp
Vende-se uma camera Teck-
-Pick nova sem uso na caixa, 
grava, filma, e serve como 
web-cam R$300,00  Fone: 
(19)99193-2917 WhatasApp

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 esteiras elétricas 
R$1000,00 (cada) F.: (19) 
3935-1633
Vendo Cabine Acústica- Se-
minova. Tamanho 1 x 1 x 2.1  
Mts. Ideal para exames au-
diométricos , locução ou para 
tocar instrumentos musicais de 
sopro. Tratar  pelo WhatsApp  
F.: (19) 98359-3991
Vendo Bicicleta Scoot. De 
R$2.000,00 por R$1.000,00. 
Valor  a negociar F.: (19) 3935-
6985

 
Vendo Fusca - Ano: 95 mode-
lo: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 informações e fotos F.: 
(19) 98989-2549 WhatsApp.

 
Prática e teoria Eletrônica 
Profº Riccó - Analog/Digital/
Potência Eletric/Inst. Elétricas 

comandos elétricos (somente 
teoria) Aulas: Individuais ou 
grupos de até 5 alunos Aulas: 
(R$60,00 horas seunda a sába-
do) F.: (19) 98714-0111
Ofereço-me para instalação, 
manutenção, revisão preven-
tida e corretiva de alarmes, 
cameras cftv, cerca eletrica, 
porteiro e video porteiro entre 
outros. Preços promocionais 
Indaiatuba e região. Faça um 
orçamento sem compromis-
so  Fone: (19) 99193-2917 
WhatsApp
Ofereço-me como pedreiro 
encanador, reformas em gerais 
e pequenos reparos na cons-
trução civil.Tratar com João. 
F.: (19) 98329-8580 WhatsApp

Ofereço-me para prestar ser-
viços de pedreiro, encanador, 
jardineiro e eletricista. Falar 
com Odair F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diarista e 
passadeira 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 Pedicure 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
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