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Depois de vencer o americano Kurt Holobaugh 
no UFC 237, o atleta de Indaiatuba encara amanhã 
(31) o russo Damir Ismagulov na categoria peso leve.

No próximo dia 21 de setembro, o Indaiatuba 
Clube será palco do primeiro jantar em prol do 
Esporte Clube Primavera. O evento terá início às 
21h e a atração principal será a dupla Rionegro 

& Solimões. O objetivo é an-
gariar verbas para quitar 
alguns débitos do clube 
após o fim da parceria 

com investi-
dores para o 
futebol pro-
fissional. 
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Indaiatuba tem 251.627 habitantes

Jardim das 
Maritacas 
ganha UBS 
na quarta (4) 

Quinto caso 
de sarampo 
é confirmado

Manteiga de
Garrafa é
atração de 
Sarau Cultural
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Estimativa do IBGE foi publicada na quarta (28), no Diário Oficial da União

A população de In-
daiatuba é de 251.627 
habitantes, segundo esti-
mativa do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística. Em comparação 
com o estudo realizado 
em 2018, quando a cida-
de contava com 246.908 
habitantes, o crescimen-
to populacional foi de 
1,91%. Já a população 
brasileira chegou a 210,1 
milhões de habitantes e 
somente no Estado de 
São Paulo são 45,9 mi-
lhões, ou seja, 21,9% do 
total divulgado.

Novos bairros como o Parque Campo Bonito e o Jardim dos Tucanos contribuíram para o crescimento populacional registrado nos últimos anos

DIVULGAÇÃO

ESPORTE CLUBE PRIMAVERA



Editorial
Cobre e não se acomode!

Artigos

Segundo noticiado nesta edição do Mais Expressão, In-
daiatuba chegou a 251.627 habitantes, segundo estimativa do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em compara-
ção com 2018, o crescimento populacional foi de 1,91%.

Pode parecer pouco, mas nos últimos dez anos são 
mais de 50 mil pessoas morando e trabalhando em Indaia-
tuba. Não vamos debater aqui se isso é bom ou ruim, afinal 
de contas, não se discute o progresso. A criação do Distrito 
Industrial e a vinda de centenas de empresas para a cidade 
auxiliaram nesse crescimento que, apesar de tudo, parece 
ordenado. Obviamente, ainda há muito a melhorar, já que 
este aumento populacional traz consigo uma série de no-
vas demandas ao poder público, que precisa estar prepa-
rado não apenas para o hoje, mas também para o amanhã. 

Aos moradores de Indaiatuba, sejam eles nascidos aqui 
ou aqueles que adotaram a cidade como sua, cabe exercer 
seus direitos e deveres. Nos dias atuais, com tantos canais 
de comunicação à disposição, não basta apenas apontar 
problemas. É preciso fazer parte da solução. Para tanto, 
não é preciso ser eleito vereador ou assumir qualquer po-
sição de destaque na administração municipal. Basta ter 
conhecimento do que acontece ao seu redor para poder 
criticar, sugerir, opinar e oferecer soluções e alternativas. 

Por aqui, continuamos com a tarefa de informar com 
credibilidade, sem bandeiras ou ideologias. Informe-se, for-
me opinião, opine, faça a sua reclamação. Uma das princi-
pais ferramentas da democracia é o seu voto e as Eleições 
municipais estão se aproximando. Procure por propostas e 
não promessas. Debata, cobre e não se acomode. Faça!

Mercado financeiro espera por 
menos inflação para este ano

Paulo Skaf se reúne quarta (4) com 
empresários da região de Campinas

O mercado financeiro reduziu a projeção 
para o crescimento da economia e a estima-
tiva de inflação para este ano. Segundo o 
boletim Focus, pesquisa divulgada todas 
as semanas pelo Banco Central (BC), a 
previsão para a expansão do Produto 
Interno Bruto (PIB) – a soma de todos 
os bens e serviços produzidos no país 
– foi ajustada de 0,83% para 0,80% em 
2019. Segundo a pesquisa, a previsão para 
2020 também caiu, ao passar de 2,20%.

O presidente da Fiesp e do Ciesp par-
ticipa do encontro Diálogo pelo Brasil, 
em Campinas. No evento, Skaf irá de-

bater com as lideranças empresariais 
da região a conjuntura política e 
econômica, as reformas da previdên-
cia e tributária, entre outros assuntos.

Skaf, que atuou fortemente pela 
aprovação da reforma da Previdência 

na Câmara, considerou o resultado “um 
marco histórico para o país”.
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Um processo bem direcionado de Seleção e Contratação de Profissionais  é essencial para um ambiente 
de trabalho agradável e produtivo em uma Empresa. Nessas horas, o Recrutamento Estratégico surge 
como uma importante ferramenta para garantir uma equipe engajada e que atenda à cultura Corporativa. 
No entanto, ainda que realizado de maneira Estratégica, esse processo pode demandar tempo e Organiza-
ção. Caso contrário, decisões erradas podem ser tomadas e virem a afetar o dia a dia da instituição. Como 
abrange um importante processo interno, o setor de Recursos Humanos deve se preocupar sempre em 
participar ativamente do Planejamento Estratégico da Empresa. As decisões tomadas mediante Recruta-
mento Estratégico são pensadas, calculadas e analisadas conforme critérios preestabelecidos. Assim, elas 
têm como objetivo não só agregar, como também aumentar o capital intelectual da organização. Com esse 
tipo de seleção, o Departamento de Recursos Humanos é capaz de realizar o alinhamento dos objetivos 
do setor com os da empresa como um todo. Trata-se, então, de uma Gestão voltada para resultados e 
que, diferentemente da tradicional, apresenta ainda mais eficácia quando o assunto é retenção de talentos 
e diminuição do turnover. Como mencionado, esse é um processo que, além de velocidade, demanda 
trabalho constante. Isso porque cargos em vacância em uma empresa podem significar diminuição dos 
ganhos ou, até mesmo, prejuízos.

Imagine, por exemplo, ficar muito tempo sem desenvolvedores em sua empresa. Quantos problemas 
de TI apareceriam sem ter ninguém para resolver? Isso poderia causar desde complicações nos processos 
internos até paralisação do trabalho, dependendo do ramo da organização.

Por isso, por mais eficiente que um Departamento de Recursos Humanos seja, usar a tecnologia a seu 
favor só tem a agregar na Gestão de Pessoas.

Confira abaixo alguns fatores nos quais O Recrutamento Estratégico da Factor Humano influencia 
positivamente.

Comunicação
Considere todas as vezes em que um candidato a um Processo Seletivo enviou um Currículo, demo-

rou a ser respondido e nunca mais apareceu. Não é raro perder grandes Oportunidades e Talentos com 
essa prática, não é mesmo? Tem-se aqui um prejuízo que afeta não somente o Candidato, mas também 
a Empresa em si.

Por isso, utilizar O Recrutamento Estratégico da Factor Humano para a Gestão de Pessoas pode tornar 
a comunicação mais direcionada e, consequentemente, mais efetiva. 

Triagem
Existem Vagas em que o recebimento de Currículos é tão grande que o Gestor de RH se sente perdido, 

concorda? Entrevistar todas aquelas pessoas pode ainda se tornar uma perda de tempo, já que possivel-
mente muitas nem mesmo atendem aos requisitos do cargo.

O Recrutamento Estratégico da Factor Humano permite aplicar questionários, provas e entrevistas 
que poupam trabalho e tempo, mostrando ao Gestor quais daquelas pessoas devem ou não avançar no 
processo seletivo.

Essa prática traz benefícios para a Organização, que não perde Recursos com Processos Desnecessá-
rios, e também para o próprio Candidato, que pode concentrar seus esforços em vagas adequadas a ele.

Produtividade
Maior Produtividade para Cálculos de folha de pagamento, férias, décimo terceiro salário, gratificações. 

Possibilitamos acelerar processos e garantir o bom funcionamento da empresa como um todo.
Você quer otimizar o setor de Recursos Humanos na sua empresa? 
Entre em contato com a Factor Humano e Agende uma Visita.

Como otimizar o processo de recurtamento e seleção da sua empresa

contato@factorhumano.com.br - WhatsApp (19) 97133-7822 - www.factorhumano.com.br

Respeitável público, 
Seja na mídia escrita, falada, televisionada, redes sociais, o 
grande embate do momento é:
Ser esquerda ou direita.
Se você tem determinada atitude, você é esquerda, se tem 
outra, é direita.
Eu acho que isso acontece, porque 90% da população é direita. 
Nos tempos de vovó, ser de esquerda era quase que um pecado. 
Diziam que esquerda tinha menos chance na vida.
A vida pode ser dura com quem é de esquerda num mundo 
de direita. Vejamos:
As maçanetas das portas embirram com os canhotos; tem a 
chave de ignição, o câmbio, o som e as portas dos carros que só 
aceitam a mão direita; para a mão esquerda é um malabarismo; 
as páginas dos livros, dos jornais, das revistas pedem a mão 
direita; o abridor de latas humilha o canhoto; outro malaba-
rismo; o aperto de mãos com a esquerda é inadmissível; tocar 
um violão? Pode ser. Mas o valor para o canhoto será o dobro.
Eu, quando pequeno tentava escrever com a esquerda, influen-
ciado por um coleguinha. Achava um charme. A escrita, não 
o coleguinha.
Mas lembrei daquela máxima “e que a tua mão esquerda não 
saiba o que faz a direita”. 
Ficaria envergonhado. Minha mão direita já era bem avançada 
em algumas ações.  
Desisti da esquerda.

Esquerda versus direita

Hilton Rufino é radialista formado em Comunicação 
Social, palhaço, animador de palco e mágico, interprete 
do Koringa - bobo da corte - que atua desde 1989, se apre-
sentando nos mais diversos tipos de festas e eventos; seja 
particulares, públicos e corporativos. Foi apresentador na 
TV Sol Indaiatuba, Clip FM e Rede Família de Televisão. 
Apresentou-se em rede nacional em alguns programas de 
televisão. Entre eles: Rede Record, Programa do Ratinho, 
Programa Silvio Santos, Pânico na Band, entre outros. 
Atualmente apresenta o Programa do Koringa na rádio 
Jornal FM e co-apresentador do Programa Expressão no Ar
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Indaiatuba tem 251.627 habitantes
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A população de 
Indaiatuba é de 
251.627 habitan-

tes, segundo estimativa 
do IBGE (Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística) publicada na úl-
tima quarta-feira (28) no 
Diário Oficial da União. 
Em comparação com o 
estudo realizado em 2018, 
quando a cidade contava 
com 246.908 habitantes, 
o crescimento populacio-
nal foi de 1,91%. 

Em dez anos, o nú-
mero de habitantes subiu 
de 201 mil para 251 mil 
habitantes. O aumento de 
24% coloca Indaiatuba 
como o município que 
mais cresceu na região 
desde o último censo do 

IBGE, realizado em 2010. 
Na sequência, aparecem as 
cidades de Valinhos, com 
20%, Hortolândia, com 
19%, Sumaré, com 17%, 
e Americana, com 13%. 

“Esse crescimento se 
deve principalmente ao 
planejamento e sua exe-
cução por meio de um 
trabalho sério, ao longo dos 
últimos anos. Temos uma 
cidade com estrutura e que 
oferece qualidade de vida 
às pessoas, com serviços 
públicos que funcionam”, 
afirma o prefeito Nilson 
Gaspar. “Em decorrên-
cia disso, já estamos com 
nosso olhar voltado para 
o futuro, pensando nos 
próximos dez anos, para 
que continuemos a oferecer 
o melhor conforme o mu-
nicípio cresce. Já estamos 
planejando a infraestru-

tura, mobilidade urbana, 
estruturas de Saúde, Ha-
bitação, Esporte, Cultura, 
Educação e Segurança. 
Enfim, tudo o que a popu-
lação precisa para continu-
ar a viver com qualidade 
e nos manter na rota do 
crescimento sustentável”.

A população brasileira 
chegou a 210,1 milhão de 
habitantes, número que 
representa crescimento de 
0,79% com relação ao ano 
passado, quando a estima-
tiva apontava que o Brasil 
possuía 208,5 milhões 
de pessoas. Na região 
sudeste, a mais populosa 
do país, residem 88,3 mi-
lhões de habitantes. So-
mente no Estado de São 
Paulo são 45,9 milhões de 
habitantes, ou seja, 21,9% 
dos brasileiros.

As projeções popu-

lacionais realizadas anu-
almente pelo IBGE são 
utilizadas para o cálculo 
de indicadores sociais, 
demográficos e econô-
micos alimentando as 
bases de informações dos 
Ministérios e Secretarias 
Estaduais e Municipais. 
Também são parâme-
tros utilizados pelo TCU 
(Tribunal de Contas da 
União) para a distribuição 

das quotas relativas ao 
Fundo de Participação de 
Estados e Municípios.

Censo 
Em 2020, a partir de 1º 

de agosto, o IBGE realiza-
rá um novo Censo Demo-
gráfico, estudo a partir do 
qual são colhidas diversas 
informações para o co-
nhecimento das condições 
de vida da população em 

todos os 5.570 municípios 
brasileiros. O instituto está 
atuando há alguns meses 
em Indaiatuba, realizando 
visitas em campo, inclusi-
ve em alguns domicílios, 
para fazer a divisão dos 
setores operacionais para 
o recenseamento. Para 
sanar dúvidas e consultar 
a identidade do recensea-
dor, o IBGE disponibiliza 
o telefone 0800-7218181.

Nos últimos dez anos, número de habitantes subiu de 201 mil para 251 mil, um aumento de 24%

ELIANDRO FIGUEIRA
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Jardim das Maritacas ganha nova UBS
Posto tem oito consultórios médicos e dois odontológicos e atenderá cerca de 22 mil pessoas
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Nova Unidade Básica de Saúde atenderá 22 mil pessoas e será inaugurada na próxima quarta
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Com aprovação em 
regime de urgên-
cia e de forma 

unânime, os vereadores 
aprovaram na última se-
gunda-feira (26) home-
nagem a Paulo de Souza, 
ex-presidente da Apae 
(Associação de Pais e 
Amigos do Excepcio-
nais) e de outras entida-
des beneméritas, dando 
o seu nome à Unidade 
Básica de Saúde (UBS) 
do Jardim das Maritacas, 
que será inaugurada na 
próxima quarta-feira, dia 
4, a partir das 8h30. 

Autor do projeto de 
lei, o vereador Luiz Car-
los Chiaparine (MDB) 

lembrou que o nome do 
homenageado também 
recebeu a aprovação dos 
conselheiros da Fundação 
Pró-Memória de Indaiatu-
ba. “O Sr. Paulo era uma 
pessoa extraordinária, com 
um coração enorme e com 
a vida voltada a atender 
os mais carentes. A sua 
partida significou uma 
perda imensa para todos”, 
destacou. Paulo de Souza 
faleceu em 16 de março 
deste ano aos 85 anos.

Implantada em área de 
quase três mil metros qua-
drados, a unidade tem 614 
metros de área construída, 
com oito consultórios mé-
dicos e dois odontológi-
cos. Atenderá uma popu-
lação de 22 mil pessoas, 

formada por moradores 
dos bairros Jardim Pau-
lista I e II, União, Parque 
Residencial dos Sabiás 
e Jardim dos Colibris. 
Atualmente essas pessoas 
estão sendo atendidas na 
UBS do Parque Corolla.  

 A obra recebeu inves-
timentos no valor de R$ 
2,9 milhões e é resultado 
de uma parceria com o Go-
verno do Estado, por meio 
do programa Saúde em 
Ação, que também cons-
truiu a UBS do Camargo 
Andrade. Para a constru-
ção da nova unidade no 
Jardim das Maritacas, a 
Prefeitura disponibilizou o 
terreno de 2.853,06 metros 
quadrados localizado na 
Rua José Brossi, 50. 

Doze alunos da Escola 
Estadual Maria Appa-
recida Pinto da Cunha 
tomam posse na próxima 
terça-feira, dia 3, às 8h30, 
como representantes elei-
tos por seus colegas. A 
iniciativa integra o projeto 
Parlamento Jovem, insti-
tuído em março do ano 

Parlamento Jovem terá posse de vereadores de escola estadual
passado com o objetivo de 
transmitir aos estudantes 
a oportunidade de viven-
ciarem situações corri-
queiras aos vereadores. 

Os quatro integrantes 
da mesa, também eleitos 
pelos estudantes, serão 
conduzidos pelos titula-
res dos cargos. Assim, o 

presidente Hélio Ribeiro 
irá encaminhar Brenda 
Vicente da Silva, eleita 
presidente na eleição es-
tudantil, ao assento mais 
alto da Câmara. O mesmo 
se dará com o 1º secretá-
rio Edvaldo Bertipaglia 
e a jovem Lívia Caroli-
na Mader dos Santos. O 

vice-presidente Massao 
Kanesaki conduzirá o vice 
Guilherme Augusto Apa-
recido Miranda Arcanjo, e 
o 2ºsecretário da Câmara, 
Luiz Carlos Chiaparine, 
levará à sua cadeira o jo-
vem 2º secretário Gabriel 
Henrique Santos.  

A condução dos de-

mais oito “vereadores” 
já foi definida: o jovem 
Nicolas Silva Saltão será 
acompanhado por Adeíl-
son Pereira da Silva (Figu-
ra); Julia Romani Barreta 
por Alexandre Peres; Pa-
mella Manzano dos Santos 
por Luiz Alberto Pereira 
(Cebolinha); João Pedro 

Llaves por João de Souza 
Neto (Januba); Leonardo 
Bonfá Schroeder pelo Pro-
fessor Luiz Carlos; Ana 
Paula Marciano Aquino 
por Ricardo França; Hen-
rique Eduardo Cavinagui 
por Silene Carvalini e 
Eduardo Felipe Ladeira 
Sela por Arthur Spindola.

Campanha arrecada livros para grupo de protetores animais
CACHORRO PERDIDO

O grupo Cachorro 
Perdido Indaia tuba, 
mantido pela protetora 
independente Cecília 
Scarpa, reúne milha-
res de participantes no 
Facebook e trabalha na 
divulgação de animais 
perdidos na cidade, com 
o intuito de aumentar 
as chances de uni-los 
novamente às suas fa-
mílias. Além disso, atua 
na divulgação de adoção, 
pedidos de ração, além 
do resgate e tratamento 

de animais feridos. 
Para tanto, as verbas 

para custear esse trabalho 
provém das vendas de 
produtos no sebo da enti-
dade, que conta com mais 
de quatro mil livros, todos 
catalogados e que podem 
ser localizados por título, 
autor e temática. O valor 
é de R$ 5, revertido para 
o resgate e tratamento 
de animais de rua. 

A campanha de doa-
ção de livros para o Sebo 
do Cachorro Perdido In-

daiatuba teve início em 
julho, com apoio do ve-
reador Massao Kanesaki 
(DEM), e já arrecadou 
mais de 400 livros. Os 
volumes foram doados 
após divulgação da cam-
panha nas redes sociais 
do vereador e no perfil 
do grupo, e contou ainda 
com o apoio do prefeito 
Nilson Gaspar (MDB), 
que doou diversos livros. 

Além das centenas de 
livros, o espaço conta ain-
da com venda de outros 

produtos, como roupas, 
objetos para pets e deco-
ração. O Sebo do Cachor-

ro Perdido Indaiatuba fica 
na Rua Siqueira Campos, 
98, na Vila Sfeir. Mais 

informações podem ser 
obtidas pelo telefone (19) 
99843-0131.
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A Secretaria de 
Saúde de In-
daiatuba con-

firmou ontem (29) mais 
um caso positivo para 
sarampo na cidade. Tra-
ta-se de um menino de 
sete meses, morador do 
Jardim Morada do Sol, 
que de acordo com a 
pasta não estava vaci-
nado contra a doença. 
A criança apresentou 
os sintomas em julho, já 
está curado e passa bem.

Com a conf i rma-
ção, o bebê é a quinta 
vítima registrada na 
cidade. Até o momento 
existem 45 notifica-
ções, sendo que cinco 
casos são posit ivos, 
35 aguardam resposta 
e cinco casos foram 
descartados. Entre os 
casos confirmados, são 
quatro autóctones e um 
importado residente.

Histórico
O primeiro caso é 

de um menino de 10 
anos, residente no Jar-

dim Paulista II, com 
duas doses da vacina 
tríplice viral, histórico 
de viagem recente para 

a capital paulista e estu-
dante da Escola Estadu-
al Annunziatta Leonilda 
Virginelli Prado. 

O segundo caso é 
uma menina de um ano 
que não frequenta cre-
che, não tem histórico 
de viagem, e reside no 
bairro Nova Veneza. 
A criança apresentou 
os sintomas em maio 
e foi atendida em uni-
dade de saúde privada 
em Salto, e a notifica-
ção chegou na segunda 
quinzena de junho por 
meio de laboratório, 
também particular. 

O terceiro caso tra-
ta-se de uma criança 
do sexo masculino de 3 
anos com duas doses da 
vacina Tríplice Viral, 
que estuda em escola 
particular, é residente 
no Jardim Eldorado, e 
não possuía histórico 
de viagem. 

A quarta vítima é 
uma mulher de 28 anos 
com duas doses da va-
cina, sendo uma apli-
cada em 1991 e outra 
em 1992, residente no 

Jardim Primavera, que 
apresentou os sinto-
mas no final de julho. 
A mulher foi curada e 
passa bem. 

Cobertura vacinal
O Ministério da Saú-

de estabelece a meta de 
95% da cobertura vaci-
nal da Tríplice Viral e 
em 2019, até a data atu-
al, Indaiatuba atingiu 
98,70% da vacinação 
em crianças de 1 ano. 
A falta de vacinação 
é a principal causa do 
retorno dos casos de 
sarampo, por isso, a 
vacina é imprescindível 
para manter a saúde 
pública em dia. 

Com as intensifica-
ções da vacinação contra 
o sarampo e mais ações 
de busca ativa para cum-
prir o Calendário Vaci-
nal, Indaiatuba já vacinou 
mais de 10 mil pessoas 
desde janeiro, segundo 
assessoria da Saúde. 

Saúde confirma novo caso de sarampo
Quinto caso registrado é de um menino de 7 meses, não vacinado, morador do Jardim Morada do Sol

ELIANDRO FIGUEIRA

Vacinação é única forma de prevenção contra sarampo e Indaiatuba já imunizou mais de 10 mil

Primavera promove jantar 
com Rionegro & Solimões

INDAIATUBA CLUBE

No próximo dia 21 
de setembro, o Indaia-
tuba Clube será palco 
do primeiro jantar em 
prol do Esporte Clube 
Primavera. O evento terá 
início às 21h e a atração 
principal será a dupla 
Rionegro & Solimões. 

Eliseu Marques, pre-
sidente do Primavera, 
espera um bom públi-
co no evento. “Espe-
ramos ter no mínimo 
600 pessoas, mais que-
remos chegar a 800”, 
revela. Segundo 
o dirigente, o 
objetivo é an-
gariar verbas 
para quitar alguns 
débitos do 
c l u b e 
após o 

fim da parceria com in-
vestidores para o futebol 
profissional. “Buscamos 
maior transparência e 
queremos reduzir ou 
quitar nossas dívidas 
após o final dessa par-
ceria”, afirmou. 

O valor da mesa para 
oito pessoas é de R$ 
2.300 com jantar com-
pleto e bebidas inclusas, 
além da divulgação da 
empresa no dia do even-
to. Mas também é pos-

sível adquirir con-
vites individuais. 

Pa ra  ma i s 
informações 

e reservas, 
basta procu-

rar a se-

cretaria do clube na Are-
na 77 Futebol Society, 
que fica na Rua 24 de 
Maio, 2.027, ou ligar 
para (19) 3894-4542 ou 
(19) 99686-1825. 

Atração
Rionegro & Solimões 

é atualmente uma das 
duplas mais importantes 
da história da música 
sertaneja. Com 30 anos 
de carreira, conseguiram 
se reinventar, disco após 
disco, e continuam a em-
placar novas canções no 
top 10 das mais tocadas 
das rádios de todo o terri-

tório nacional. A 
dupla já lançou 
19 CDs e qua-
tro DVDs que 
venderam mais 

de 13 milhões 
de cópias e 

bateram 
recorde 
de  pú -
b l i c o 
em fes-
tas de 
peão. 
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Desfile de 7 de setembro terá início às 8h30 na Marginal do Parque Ecológico, próximo ao barco 
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Cerca de três mil 
pessoas devem 
integrar o des-

file cívico de 7 de se-
tembro, Dia da Inde-
pendência do Brasil, 
organizado pela Pre-
feitura de Indaiatuba, 
por meio da Secretaria 
de Cultura. O desfile 
terá início às 8h30 e a 
concentração acontece 
na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé 
(Marginal do Parque 
Ecológico)  entre  as 
Ruas Miguel Domin-
gues e Benedito Nare-
zzi, próximo ao barco.

O ato cívico será 
iniciado com o tenor 
Sérgio Carotti entoando 
o hino nacional. Na se-
quência, a Corporação 
Musical Villa-Lobos, 
em formato de fanfar-
ra, dá início ao desfile, 
seguida por aproxima-
damente 500 estudantes 

Ato cívico deve reunir três mil pessoas

da Rede Municipal de 
Educação,  que mais 
uma vez farão a soltura 
de quatro mil balões 
contendo sementes de 
árvores nativas, como 

ARQUIVO ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI
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embaúba, ipê amare-
lo, ipê rosa, pau terra, 
sibipiruna e jacarandá 
mimoso, entre outros.

Também participa-
rão do desfile cívico de 

7 de setembro alunos 
de escolas particula-
res, grupos de esco-
teiros, integrantes das 
secretarias de Esportes, 
Cultura, Saúde, Funs-

sol (Fundo Social de 
Solidariedade), Guarda 
Civil Municipal, De-
fesa Civil, Centro de 
Educação Pré-Militar 
(CEPM) e Fiec (Fun-

dação Indaiatubana de 
Educação e Cultura). 
O desfile contará ain-
da com representantes 
do Exército Brasileiro, 
Polícia Militar, Polícia 
Civil, Corpo de Bom-
beiros, Saae (Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgotos) e das empre-
sas  Agri tech,  Kion, 
Corpus, John Deere e 
Sou Indaiatuba, todos 
com veículos e viaturas.

Praça Patriota
No período de 2 a 6 

de setembro, a Prefeitura 
de Indaiatuba promove 
o Projeto Praça Patriota, 
que este ano terá como 
tema “Forças Armadas”. 
A Praça Dom Pedro II, 
no centro da cidade, ga-
nhará decoração temá-
tica, painéis com infor-
mações sobre a Marinha, 
Exército e Aeronáutica, 
e ainda viaturas e um 
obuseiro do Exército 
brasileiro. O evento é 
aberto ao público.

Estudantes da rede municipal farão soltura de quatro mil balões com sementes de árvores nativas como embaúba e ipê amarelo

Expoflora começa em Holambra
RBC TRANSPORTES

A Expoflora, maior 
exposição de flores e 
p lan tas  da  Amér ica 
Latina, começa hoje 
(30) em Holambra e 
a  RBC Transpor t e s 
está realizando uma 
excursão com saída no 
dia 14 de setembro. O 
valor, de R$ 85, inclui 
ônibus e ingresso para 
acesso à exposição. 

A saída está mar-
cada  às  7h  na  RBC 
Transportes, que está 
localizada na Rua Ju-
lio Stein, 271, no Jar-
dim Paraíso. A saída 
de Holambra está mar-

cada para 17h, após a 
tradicional chuva de 
pétalas.

Primavera
A Expoflora está na 

38ª edição e é realiza-
da anualmente, sempre 
nos meses de agosto e 
setembro, dando bo-
as-vindas à Primave-
ra. Trata-se da maior 
exposição de flores e 
plantas  ornamentais 
da  Amér ica  La t ina . 
Entre as suas atrações 
estão a Exposição de 
Ar ran jos  F lo ra i s ,  a 
Mostra de Paisagismo, 

a Parada das Flores, a 
Chuva de Pétalas,  o 
Shopping das Flores, o 
Passeio Turístico, dan-
ças típicas e a culinária 
ho landesa ,  a l ém de 
parque de diversões, 
minissítio e visita ao 
Museu de Holambra. 

O parque da Expo-
flora tem área de 250 
mil metros quadrados, 
com grande parte co-
berta para conforto dos 
visitantes. Mais infor-
mações sobre a excur-
são podem ser obtidas 
em (19) 3318-0623 ou 
(19) 98120-8690.



Bate-papo faz parte do programa Fronteiras na Saúde e tema será ‘O Futuro da Medicina’

Curso de Medicina da UniMAX traz 
geneticista Mayana Zatz no dia 4

O programa Fron-
teiras na Saúde, 
promovido pelo 

curso de Medicina da 
UniMAX – Centro Uni-
versitário Max Planck, 
traz para Indaiatuba a 
geneticista Mayana Zatz. 
O tema do bate-papo será 
O Futuro da Medicina e 
abordará avanços genô-
micos, medicina persona-
lizada, edição de genes, 
células-tronco, bioenge-
nharia, entre outros. 

O evento acontece na 
quarta, dia 4, às 18h, no 
auditório da UniMAX, 
que fica na Avenida 9 
de Dezembro, 460. O 
evento é gratuito e aberto 
a alunos, profissionais 
da saúde e comunidade 
em geral. Para partici-
par, é necessário realizar 
a inscrição em unimax.
typeform.com/to/GrdxtR.

Dra. Mayana Zatz pos-
sui graduação em Ciências 
Biológicas e doutorado 
em Genética pela Uni- Dra. Mayana Zatz acumula vários prêmios nacionais e internacionais e estará em Indaiatuba

IMPRENSA UNIMAX
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POR TATIANE DIAS

Uma nova parceria 
firmada entre UniMAX, 
Prefeitura de Indaiatuba 
e Fundação Indaiatubana 
de Educação e Cultura 
(Fiec) traz mais um be-
nefício aos estudantes da 
instituição de ensino téc-
nico profissionalizante. 
Agora, os formados nos 
cursos técnicos de Admi-

Alunos da FIEC podem eliminar até um semestre na UniMAX
nistração, Gastronomia 
e Logística podem ter 
até um semestre letivo 
completo aproveitado 
nos cursos superiores 
correspondentes. Isso 
significa que o ex-aluno 
não precisa cursar as dis-
ciplinas que forem seme-
lhantes à da graduação.

Com validação do 

Ministério da Educa-
ção (MEC), o programa 
Qualificação Continu-
ada considera a matriz 
curricular equivalente 
aos cursos superiores de 
Administração, Gastro-
nomia e Logística do se-
gundo semestre de 2019. 
Aqueles que concluíram 
o curso em anos anterio-

versidade de São Paulo 
(USP) e pós-doutorado 
em Genética Humana e 
Médica pela Universidade 
da Califórnia. Atualmen-
te, é professora titular de 
Genética do Instituto de 
Biociências da USP. 

Foi pró-reitora de Pes-
quisa da USP (2005-2009) 
e é coordenadora do Cen-
tro de Pesquisas sobre o 
Genoma Humano e célu-
las-tronco (CEGH-CEL) 
e do Instituto Nacional de 
Células-Tronco em Doen-
ças Genéticas. Além disso, 
é membro da Academia 
Brasileira de Ciências e da 
Academia de Ciências dos 
Países em Desenvolvimen-
to (TWAS) e presidente 
fundadora da Associação 
Brasileira de Distrofia 
Muscular (Abdim). 

Em seu currículo, 
Mayana Zatz acumula 
vários prêmios nacionais 
e internacionais. Rece-
beu a Ordem Nacional 
de Grã-Cruz de Mérito 
Científico do Governo 
Federal e do Governo de 
São Paulo. Entre os prê-

mios internacionais, desta-
cam-se o L’Óreal/Unesco 
para Mulheres na Ciência 
(2001), Prêmio TWAS em 
Pesquisa Médica (2004), 
Prêmio México de Ciên-
cia e Tecnologia (2008) e 
Prêmio Conte Gaetano por 
trabalhos sociais 2011).

Programa
Periodicamente, o curso 

de Medicina do Centro 
Universitário Max Planck 
traz para Indaiatuba um 
palestrante de destaque na 
área da Saúde para contri-
buir com o conhecimento 
dos estudantes e também de 
toda a comunidade.

Recentemente, o pro-
grama ganhou um reforço 
a partir da criação do con-
selho consultivo formado 
pelos doutores Paulo Chap-
chap, Silvano Raia e Gio-
vanni Guido Cerri, todos do 
corpo médico do Hospital 
Sírio-Libanês, e do Prof. 
Dr. Robson Capasso da 
Universidade de Stanford, 
que irão ministrar conferên-
cias de temas específicos 
em suas áreas de atuação. 

res devem apresentar seu 
histórico para análise. 

A parceria também 
se estende aos demais 
cursos oferecidos pela 
UniMAX, que poderão 
ter diversas disciplinas 
eliminadas durante todo o 
período da graduação, de 
acordo com a avaliação da 
grade curricular do ensino 

técnico. Para aproveitar 
a oportunidade ainda em 
2019, o interessado deve 
se inscrever no Vestibular 
de Inverno até dia 31 de 
agosto pelo site www.
faculdademax.edu.br. 

Os documentos ne-
cessários para matrícula 
são: certificado e his-
tórico escolar da Fiec, 

certificado de conclusão 
e histórico escolar de 
Ensino Médio ou equi-
valente, certidão de nas-
cimento ou casamento, 
RG, CPF, comprovante 
de residência, título de 
eleitor (para maiores de 
18 anos) e carteira de re-
servista (para candidatos 
do sexo masculino).
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A 14ª edição do 
Troféu Frutos 
de Indaiá acon-

tece no dia 9 de novem-
bro, no salão social do 
Clube 9 de Julho, e a 
expectativa por parte 
dos organizadores e 
participantes já é gran-
de. O evento é organi-
zado pelo Grupo Mais 
Expressão e terá como 
grande atração musical 
a dupla sertaneja Fer-
nando & Sorocaba.

Considerado um dos 
melhores eventos de 
premiação de Indaia-
tuba e região, o Frutos 
de Indaiá é sinônimo 
de satisfação e retorno 
para as empresas pre-
miadas.  “A expectativa 
desse evento é gran-
de, pois a prospecção 
das nossas marcas é 
bem evidenciada, seja 
durante a apresenta-
ção nos telões ou nas 
chamadas no jornal e 
revista Mais Expres-
são. Isso contribui nos 
negócios  e  contatos 
com o mercado no qual 
atuamos”, disse Wilde 
Santos Moraes, proprie-
tária da Will Modas.

Para Fernando Car-
neiro o prêmio Frutos 
de Indaiá representa 
um retorno garantido. 

Décima quarta edição do evento acontece no dia 9 de novembro, no salão do Clube 9 de Julho
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

“A expectativa é de 
encontrarmos em mais 
um grande evento de 
grande sucesso. Nosso 
retorno com a partici-
pação está garantido 
devido a confiança que 
todos  têm no grupo 
Mais Expressão”. 

Premiação
As empresas /em-

presários que recebe-

rão o Troféu Frutos de 
Indaiá foram eleitos 
em pesquisa feita pela 
população e leitores do 
jornal Mais Expres-
são, e receberão das 
mãos do presidente do 
Grupo Admilson Rede-
copa e do diretor Alan 
de Santi. Troféu esse, 
que simboliza o reco-
nhecimento de  seus 
trabalhos prestados à 

população durante o 
ano de 2018.

Redecopa informa 
que a organização de 
mais uma edição está 
a todo vapor. “A or-
ganização já começou 
e estamos focados em 
melhorar a cada ano 
o nosso evento para 
sempre superarmos as 
expectativas dos pre-
miados”, enfatiza. 

x x x x

FOTOS: JME
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Empresários relatam retorno com prêmio 
conquistado no Troféu Frutos de Indaiá

Show
Em suas apresenta-

ções, a dupla Fernando 
& Sorocaba mistura 
música, entretenimento 
e muita diversão em um 
show que já percorreu 
o país inteiro, além dos 
Estados Unidos, Europa 
e América Latina. Uma 
apresentação compos-
ta por um repertório 
autoral repleto de hits 

como Celebridade, É 
Tenso, Paga Pau, Bala 
de Prata, entre outras. 

Fernando & Sorocaba 
somam mais de 380 mi-
lhões de visualizações no 
seu canal oficial no You-
Tube e mais de 245 víde-
os lançados. A dupla está 
presente em mais de um 
milhão de playlists no 
Spotify e mais 190.000 
fãs na plataforma digital.

Erika e Fernando César Carneiro, das Lojas Carneiro, no Frutos 2018 Wilde Santos Moraes, da Will Modas, recebe seu troféu 
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Há dez anos em Indaiatuba, loja oferece o melhor da culinária chinesa e prepara novidades
FOTOS: JME

China in Box: 27 anos de delícias orientais 
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O China in Box, 
maior rede de 
culinária chi-

nesa do Brasil e maior 
delivery desse tipo de 
gastronomia da Amé-
rica Latina,  anuncia 
novidades para o pú-
blico da unidade de 
Indaiatuba. Presente há 
dez anos na cidade, a 
loja realizará diversas 
promoções até o final 
do ano.

A unidade de In-
daiatuba disponibili-

za vários canais para 
facilitar o acesso dos 
clientes às delícias da 
rede, como o Yakissoba 
e o Frango Xadrez, que 
são os carros-chefes da 
casa. De acordo com 
Newton Rodrigues do 
Carmo, proprietário da 
loja, o delivery concen-
tra o maior volume dos 
atendimentos. “Além 
dos pedidos feitos via 
telefone,  atendemos 
ainda pelo site e apli-
cativo oficiais da rede, 
nos quais os clientes 
podem encontrar pro-
moções mais diferen-

ciadas do que as que 
oferecemos pelo iFood. 
O consumidor também 
tem a opção de degustar 
nossos pratos na loja, 
que conta com um salão 
de 50m2, ou de retirar 
o pedido no balcão”, 
explica o franqueado.

Os pratos do China 
in Box seguem um rí-
gido controle de qua-
lidade, que vai desde 
a rigorosa escolha dos 
ingredientes até a sua 
apresen tação .  Tudo 
pensado para que os 
clientes tenham sempre 
alimentos fresquinhos, 

deliciosos, saudáveis e 
bem apresentados.

O proprietário des-
taca ainda os principais 
diferenciais do China 
in Box Indaiatuba em 
re lação aos  concor-
rentes. “Nosso aten-
dimento aos clientes, 
a qualidade da elabo-
ração dos pratos que 
conquistaram o paladar 
do público,  além da 
facilidade e praticidade 
na hora de fazer o pedi-
do pelos nossos canais 
são alguns dos nossos 
pontos fortes”, afirma 
Newton.

Promoções
Até o final do ano, 

o China in Box está 
com promoções válidas 
apenas para os pedidos 
feitos pelo site www.
chinainbox.com.br ou 
aplicativo oficial da rede 
disponível para down-
load em smartphones 
Android e iPhone.

Mês que vem, em se-
tembro, a rede lança a 
ação “China Bowl em 
Dobro” para dois pratos: 
o Bowl Frango Crispy e 
Bowl Frango Tarê, que é 
a novidade do cardápio. 
Na compra de um dos dois 

pratos, o cliente ganha 
um bowl extra, tudo por 
R$ 19,90. Em outubro, 
o China in Box completa 
27 anos de atuação e, para 
comemorar, presenteia os 
consumidores com o Frete 
Grátis. Já em novembro, 
a Família Frango Crispy 
terá 30% de desconto 
com a ação de “Black 
Friday”, e, em dezembro, 
na compra de qualquer 
produto, o cliente ganhará 
um Panetone Bauducco.

O China in Box está 
localizado na Avenida 
Presidente Vargas, 833, 
Cidade Nova I.

Em Indaiatuba, o China in Box fica na Avenida Presidente Vargas, 833, no bairro Cidade Nova I P Yakissoba e Frango Zadrez são carros-chefes, mas cardápio traz muita variedade e qualidade



No último domingo 
(25), a Guarda Civil re-
gistrou duas ocorrências 
de violência doméstica no 
Jardim Morada do Sol.

Na primeira ocorrên-
cia, a vítima entrou em 
contato com o COADE, 
pedindo socorro, pois 
foi agredida pelo ex. Ela 
relatou que saiu de casa 
para ir até a mercearia 
da esquina, porém no 
trajeto foi surpreendia 
pelo ex que a agrediu. 
A equipe realizou o seu 
socorro até o UPA, onde 
ela recebeu atendimento 
médico, e até à delegacia, 
onde foi registrado um 
boletim de ocorrência.

No segundo caso a víti-
ma relatou aos guardas que 
estava na casa de parentes 

AGRESSÃO

ACIDENTE

AVENIDA

Casos de violência 
doméstica são 
registrados no domingo

Jovem morre na Estrada do Badim

Motorista é assaltado 
na Ário Barnabé

quando começou uma 
discussão com o marido. 
Devido aos ânimos exal-
tados ela foi embora para 
casa, porém pouco tempo 
depois o marido chegou 
na residência e a discussão 
começou novamente.

Durante a briga ho-
mem desferiu um soco no 
nariz da vítima. A guarda 
Civil foi acionada e com 
o apoio da ambulância 
municipal fez o socorro 
da vítima até o UPA, onde 
ela recebeu atendimento 
médico, e posteriormente 
até a delegacia de polícia.

Em ambos os casos, 
após atacarem as víti-
mas, os agressores fugi-
ram correndo do local, 
com medo de serem pre-
sos pela Guarda Civil.

Polícia Civil apreende 
123 quilos de maconha
Suspeito de 34 anos foi detido em flagrante na área rural
DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

Na segunda-feira 
(26) a Polícia 
Civil apreendeu 

123 quilos de maconha 
em uma residência na 
área rural da cidade. Um 
suspeito de 34 anos foi 
detido em flagrante.

A operação investiga-
va o tráfico de drogas na 
cidade e apurou que um 
sítio era utilizado como 
armazém para abrigar os 
entorpecentes distribu-
ídos na região. Ainda a 
polícia identificou o veí-
culo que era usado para o 
transporte da droga.

Abordagem
Ao avistar o carro 

suspeito, os policiais 
abordaram o condutor 
no momento em que ele 
chegava à propriedade 
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Agressores fugiram do local após crime, com medo da prisão  

Droga foi apreendida na área rual da cidade: no total, foram 175 tijolos do entorpecente

Na noite de segunda-
-feira (26) um acidente 
acabou vitimando um 
jovem. Segundo infor-
mações dos socorristas 
a vítima tinha aparente-
mente 20 anos.

O ve ícu lo  es tava 
transitando pela estrada 
quando perdeu a moto-
rista perdeu o controle 
e acabou capotando o 
carro. A mulher que es-
tava dirigindo foi socor-
rida e levada a Unidade 
de Pronto Atendimento 
(UPA) com ferimentos 

Na tarde de segunda-
-feira (26) um motorista 
foi alvo de assalto na 
Avenida Ário Barnabé 
no jardim Teonio Vilela.

Segundo a vítima 
que estava conduzin-
do uma perua quando 
parou para pegar um 
passageiro, quando dois 

leves. A vítima estava 
no banco do passageiro 
e teve morte instantânea.

Tes temunhas  não 
souberam explicar como 
aconteceu o acidente, 
a primeira informação 
passada pelos agentes 
foi de um atropelamento, 
ou até havia uma terceira 
pessoa no veículo, mas a 
informação não foi con-
firmada pelos agentes.

A perícia esteve no 
local, a Polícia Civil 
investiga as causas do 
acidente.

indivíduos chegaram em 
uma motocicleta prata e 
anunciaram o roubo.

Os assaltantes rou-
baram pertences pesso-
ais tanto do motorista 
como do passageiro, e 
logo depçois fugiram. 
Ninguém foi preso até 
o momento.

POLÍCIA CILVIL/ DIVULGAÇÃO

rural. Com ele, foram 
encontradas chaves que 
davam acesso a um estábu-
lo, onde 175 tijolos de ma-
conha foram encontrados, 

totalizando 123 quilos.
Além dos entorpecen-

tes, três balanças e dois 
aparelhos celulares tam-
bém foram apreendidos. 

O suspeito foi en-
caminhado para a 1ª 
Delegacia Seccional 
de Campinas, e a droga 
levada para perícia. 
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O Indaiatuba Clu-
be apresentou na 
noite da sexta-

-feira, dia 23 de setem-
bro, as novidades da se-
gunda edição do Desafio 
Fitness, evento que tem 
como objetivo incentivar 
os associados a adotar um 
estilo de vida saudável 
por meio da prática de 
exercícios físicos e a re-
educação alimentar.

Com a presença do 
presidente do IC, Paulo 
Finatti, de patrocinadores 
do evento, da nutricionista 
Daniela Briese Casentini 
e da imprensa convidada, 
a coordenadora de espor-
tes do Clube, Carmen Lú-

cia Krahembuhl revelou 
que a edição 2019 terá três 
meses de duração, come-
çando no dia 29, que os 
participantes terão um nu-
tricionista e um professor 

IMPRENSA IC

ARQUIVO PESSOAL

IMPRENSA IC
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“anjo”, que vão auxiliar 
durante todo o período 
do desafio e que durante 
o tempo do Desafio os 
associados irão passar por 
quatro avaliações.

Segunda edição foi apresentada a associados e imprensa em evento no Espaço Órion

Será com os dados 
obtidos durante as ava-
liações que a equipe 
organizadora irá reunir 
os números que vão 
apontar os vencedores.

Thiago Moisés entra no octógono na China Copas Society do 
Indaiatuba Clube 
seguem equilibradas

UFC RODADA

Evento lançado no dia 23 quer incentivar associados a adotarem estilo de vida saudável

Indaiatuba Clube lança Desafio Fitness

De acordo com o cro-
nograma do Desafio, du-
rante os três meses os as-
sociados vão somar pon-
tos por participação nos 
aulões, palestras, compo-
sição corporal, evolução 
alimentar e nas atividades 
físicas. Os participantes 
com mais de 50 anos terão 
uma pontuação extra.

No dia 24 de novembro 
a Secretaria de Esportes 
vai entregar a premiação 
aos vencedores do evento 
que tem patrocínio da Fisk, 
Orthopride, Farma Lupa, 
Óticas Porta, Progresso 
Bilíngue, Manipulata – 
Farmácia de Manipulação, 
Casagrande Turismo, Im-
pério – Conservação Pa-
trimonial, Indaiá – Fábrica 
de Pisos e Blocos e Per 

Sici – Cuidados Estéticas.
Segundo a coordena-

dora, o grande diferencial 
do Desafio deste ano é a 
mudança na somatória dos 
pontos. “Enquanto no ano 
passado os participantes 
somaram pontos pelo de-
sempenho na perda do per-
centual de gordura, neste 
ano a pontuação também 
será feita pela participação 
nos aulões e palestras, a 
evolução no dia a dia ali-
mentar e atividades físicas 
vão valer pontos. Além 
disso, os associados com 
mais de 50 anos também 
terão três pontos a mais 
pela participação”.

As inscrições para o 
Desafio aconteceram on-
tem (29), na Secretaria de 
Esportes do Clube.

Amanhã (31) o atleta 
de Indaiatuba Thiago 
Moisés encara mais um 
desafio no UFC na China. 
Thiago enfrenta o russo 
Damir Ismagulov na ca-
tegoria peso leve.

Thiago vem de vitória 
no UFC 237 contra o 
americano Kurt Holo-
baugh. A expectativa é 
que Thiago possa repetir 
o bom desempenho que 
teve na última luta e con-
quistar a vitória.

O adversário também 
vem de vitória no UFC 
Fight Night contra o es-
panhol Joel Alvarez. O 
russo tem 18 vitórias em 
seu card e apenas duas 
derrotas, já Thiago tem 
12 vitórias e três derrotas.

Carreira
Thiago começou no 

jiu-jitsu aos oito anos, 
e com 11 entrou para o 
kickboxing sendo seu pai 
o professor. A estreia no 
MMA profissional foi 
aos 17 anos, sendo cam-
peão brasileiro, paulista 
e mundial de Muay Thai. 
Com as vitórias, ele foi 
convidado a treinar nos 
Estados Unidos, onde 
conquistou o RFA.

O atleta de 24 anos 
entrou para UFC após 
passar com maestria pelo 
Contender Series Brasil, 
seletiva de Dana White 
para garimpar novos 
talentos para a organiza-
ção. A vitória arrasadora 
por nocaute técnico so-

bre Gleidson Poney, com 
um chute alto ainda no 
primeiro round, arrancou 
elogios do presidente da 
companhia.

Sua estreia no UFC 
foi no dia 10 de no-
vembro do ano passado 
contra o iraniano Beniel 
Dariush.

Dois jogos agitaram o 
campo de futebol society 
do Indaiatuba Clube na 
manhã do último domin-
go, dia 25 de agosto.

Pela Copa Esquadro/
Verona - Categoria Vete-

ranos, J.Ferres e Multifer 
empataram em 2 a 2.

Campeão do primeiro 
turno da Copa Colégio 
Polo - Categoria Adultos, o 
Priority Solutions fez 5 a 0 
para cima do Colégio Polo.
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No último domingo, 
a equipe da cate-
goria pré-infantil 

de beisebol de Indaiatuba 
conquistou o título do II 
Torneio Takao Ono de 
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Beisebol, na cidade de 
Atibaia. O troféu de cam-
peão foi levantado pelos 
meninos depois de ven-
cer a equipe de Marília, 
apontada como uma das 
favoritas da competição. 

O time de meninos de 
9 e 10 anos começou o tor-

neio no sábado. O primeiro 
jogo foi contra Gecebs, 
equipe da cidade de Arujá, 
e a vitória veio de forma 
bastante apertada, pelo 
placar de por 6 a 4. 

Como nos torneios de 
beisebol os atletas parti-
cipam de dois jogos por 

dia, a partida seguinte foi 
contra Marília, e o resulta-
do foi uma derrota expres-
siva por 13 a 0. Mesmo 
assim, nos critérios de 
desempate, Indaiatuba se 
classificou como melhor 
segundo colocado para 
disputar a chave ouro.

TABELÃO
22º Campeonato Liga Reg. Aifa de Futsal
Rodada amanhã, dia 31, na Sol-Sol 
Horário  Times    Divisão
12h50   Zenit Futsal x Filadélfia           3ª 
 13h50  Desportivo Ajax x Atlético Clube Indaiá    3ª
14h40   Orós Futsal x Ópticas Sol         2ª
 15h30   Barcemlona x Borussia         2ª
 16h20  R5 Futsal x Meninos da Vila     2ª 
17h10   União Tribuna “B” x Juventus  2ª

Rodada amanhã, dia 31, no Ginásio do Carlos Aldrovandi
Horário  Times   Divisão
13h50 The Rocket x Clube 9 de Julho       3ª 
 14h40  Otro Iskema x D.R.B. Auto Mecânica   3ª
 15h30  Klorofila x Puro Malte Futsal       3ª
 16h20  Flamengo x Real Magia        2ª

Rodada amanhã, dia 31, no Ginásio do XII de Junho
Horário  Times   Divisão
12h50  Galáticos x Schalke Grillos “B”       3ª
 13h50  Parque Indaiá “B” x Dudaluna        3ª
14h40 União Tribuna Sol-Sol A x Schalke Grillos/
Tamandaré Tintas         1ª
 15h30  ML Inform./Drog. Unifarma x Pq Indaiá    1ª
 16h20  Sem Chance x Projeto Restitui       1ª
 17h10  Carvalhada x XII de Junho        1ª

Lidi define grupos das quartas do Amador
CAMPO 

No último domingo 
(25) foram definidos 
os classificados para a 
fase de quarta de final 
do Campeonato Amador 
série especial 2019. A 
última rodada contou 
com cinco jogos.

O Mastiga Samba 
goleou o Operário por 
4x0 e terminou a pri-
meira fase na quarta co-
locação, já o Operário 
ficou na sexta posição. 
O Santa Cruz ficou no 
empate por 1x1 diante 
do Camisa 10. Com o 
empate o Santa Cruz 
terminou e sétimo e o 
Camisa 10 logo atrás 
em oitavo.

A Ponte Preta venceu 
o LBC por 3x1 e garan-
tiu a liderança, já o LBC 

ficou em antepenúltimo 
lugar. O Sport Club In-
daiatuba venceu o União 
Agrícola Cardeal por 
2x1 e terminou a primei-
ra fase em quinto lugar, 
já a equipe de Cardeal 
ficou com penúltima 
colocação.

No último jogo da ro-
dada o Atlético Oliveira 
goleou o já rebaixado 
XV de Novembro pelo 
placar de 5x1. O atlético 
terminou a competição 
na vice-liderança da 
competição e XV ficou 
com lanterna do Cam-
peonato.

Na próxima fase se-
rão dois grupos com 
quatro equipes cada. No 
grupo A temos: Ponte 
Preta, Mastiga Samba, 

Equipe de Indaiatuba derrotou a favorita equipe de Marília no Takao Ono de Beisebol

Pré-Infantil da Acenbi vence torneio

No domingo, o primei-
ro jogo foi contra os donos 
da casa, rivais históricos 
de Indaiatuba no beisebol, 
e o jogo foi emocionante. 
A equipe local começou 
atrás no placar, perdendo 
por 5 a 1, mas lutou bra-
vamente para virar o jogo 
e se classificou para a final 
com o resultado de 7 a 6. 
Na outra chave, o Marília 
venceu Bastos e garantiu 
classificação para a final.

O jogo decisivo tinha 
todo um clima montado. 
Torcedores e atletas com-
pareceram em peso para 
assistir a final, a maioria 
torcendo por Indaiatuba, 
que naquele momento era 
a “zebra” do torneio

Indaiatuba marcou 
o primeiro ponto, Ma-
rília empatou. Indaiá 
marcou o segundo e os 
adversários buscaram 
o empate. Na última 
entrada, Indaiatuba con-
seguiu dois pontos que 

Marilia não conseguiu 
buscar. Resultado final: 
4 a 2 para Indaiatuba e 
o primeiro título do ano 
para os meninos.

“Sem palavras para 
descrever essa emoção. 
Nossos atletas se esfor-
çaram muito, fizeram 
jogadas espetaculares, 
mantiveram a cabeça no 
lugar na hora da pressão 
e foram coroados com 
esse título. Vamos come-
morar muito”, enfatizou 
Ivan Morita, técnico da 
equipe de Indaiatuba. 

Passada a comemo-
ração, os atletas voltam 
aos treinamentos nas pró-
ximas semanas, porque 
Indaiatuba vai até Marilia 
daqui a 15 dias para mais 
um torneio e vai sediar o 
campeonato nos dias 28 
e 29 de setembro. “Nosso 
desejo é continuar traba-
lhando em alto nível para 
nos mantermos no topo”, 
completa o treinador.

Sport Club Indaiatuba e 
Camisa 10.

O grupo B conta 
com: Atlético Oliveira, 
Independente, Operário 
e Santa Cruz.

As equipes se en-
frentam em turno único, 
classificando as duas 
primeiras equipes de 
cada grupo para a se-
mifinal.

CIDA SANTOS

Última rodada da fase de classificação contou com cinco jogos
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Banda Manteiga de Garrafa e coral com regência de Sonia Di Morais são atrações

Horóscopo de 30/08 a 05/09
Por Alex Costa Guimarães
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A sétima edição 
do Sarau Cultu-
ral do Indaiatu-

ba Clube acontece hoje, 
dia 30, a partir das 20 
horas, no Espaço Órion. 
Além da tradicional 
apresentação do Coral 
do Indaiatuba Clube, 
com regência da maes-
trina Sonia Di Morais, 
outra atração confirmada 
é a banda Manteiga de 
Garrafa, com o melhor 
do Choro. Os ingressos 
estão à venda.  

O Manteiga de Garra-
fa é um grupo de Choro 
em sua forma tradicio-
nal de instrumentação 
e sonoridade, que busca 
fortalecer e disseminar 
essa cultura brasileira 
instrumental. Seu reper-

tório percorre desde os 
mais antigos chorões, 
como Ernesto Nazareth 
e Chiquinha Gonzaga, 
passando pelos consa-
grados Pixinguinha e 
Jacob do Bandolim, até 
os modernos choros de 
Paulinho da Viola. Tem 
como grande inspiração 
o célebre regional Época 
de Ouro, fundado por 
Jacob do Bandolim em 
1964 e que teve grande 
importância no movi-
mento de resistência do 
Choro na década de 60. 

Grupo
Formado por Rafa-

el Yasuda (bandolim), 
André Ribeiro (pan-
deiro e violão), Daniel 
Bueno (violão de 7 cor-
das) e Bruna Takeuti 
(cavaquinho), o grupo 
se formou em meio às 

tradicionais rodas de 
choro que acontecem 
em Campinas e região. 
Desde 2015, o Manteiga 
de Garrafa vem atuando 
nesse cenário musical e 
atualmente é responsá-
vel pelas Segundas de 
Choro, realizadas há 19 
anos no tradicional bar 
e restaurante Empório 
do Nono, em Barão Ge-
raldo (Campinas). 

Se apresentou no An-
fiteatro do Instituto de 
Artes da Universidade 
Estadual de Campinas, 
no Dia da República 
do Museu Republica-
no da Universidade de 
São Paulo, nos eventos 
“Ouro, Incenso e Mirra”, 
“Páscoa Encantada”, no 
26º Maio Musical da 
Prefeitura de Indaiatuba 
e no SESC Campinas 
com seu primeiro show, 

O ariano estará enfrentando dias de maior volume 
emocional e ao mesmo tempo estará mais agitado, 
isso pode gerar a necessidade de diminuir o ritmo e 
encontrar maior equilíbrio entre mente e emoções. Por 
ter facilidade nesse momento de ficar em dúvidas com 

certas situações pode vir a enfrentar algumas confusões. Mais ao fim 
de semana pode ter que ser mais incisivo em suas decisões.

O taurino tem essa semana um pouco mais tranqüila, 
porém pode ter dias de menor intensidade emocional e 
mental. Aproveite para reorganizar papéis, re-organi-
zar aquele texto importante e faça com calma. O nati-
vo estará mais focado na descoberta de seus potenciais 
relacionados às suas finanças. No dia 04, a Lua começa um novo 
ciclo e em sua fase  Mais ao fim de semana pode descobrir novas 
oportunidades envolvendo o aumento de seus ganhos.

O geminiano tem agora um momento de relaxamen-
to profissional, é um momento mais tranqüilo com 
relação aos seus projetos profissionais. Diminua o rit-
mo alucinante de trabalho e veja o que acontece...Sur-
gem respostas para o que vem querendo concretizar. 

Estes dias promovem um maior contato com seu mundo emocional e 
necessidade de resolver assuntos pendentes nesse setor. 

Essa semana será ótima para o canceriano se ele re-
solver curtir mais sua casa e sua intimidade, ou sim-
plesmente seu mundo espiritual (meditar, relaxar, ficar 
30 minutos sem fazer absolutamente nada). Essa pau-
sa será importante, pois mais ao fim de semana podem 
surgir dias de maior pressão emocional e necessidade de equilíbrio. 
Aproveite essa fase de interiorização, e trace novos rumos.

O leonino volta a enfrentar dias de introspecção e in-
teriorização, pois haverá maior envolvimento com 
suas necessidades emocionais. Procure trabalhar sua 
responsabilidade e seriedade com relação aos seus pro-
jetos. Pode se tornar muito requisitado em encontros 

sociais, use essa fase para melhorar sua maneira de negociar e seus 
contratos.

O virginiano sentirá desejo de ficar mais sozinho, há 
uma necessidade crescente de introspecção e com 
certeza irá diminuir o ritmo de suas atividades e com-
promissos sociais. O nativo desejará expansão em sua 
carreira, desejará maior envolvimento, comprometimento em sua 
vida profissional.  Mais ao fim de semana uma nova oportunidade 
de crescimento pode surgir, aumentando ainda mais a necessidade de 
responsabilizar-se, possivelmente por um novo projeto.

O libriano corre o risco de sentir sua saúde falhando, 
é importante diminuir seu ritmo de trabalho. Cuida-
do com o stress e evite aquela irritação incontrolável, 
pratique a respiração profunda e a arte de meditar. 
Pode receber uma proposta para um trabalho que de-

mora a concluir.  Mais ao fim de semana pode se tornar mais atraente 
e isso render aventuras amorosas.

O contato com suas emoções mais profundas podem 
gerar uma necessidade de isolamento e se afastar do 
burburinho social. Procure respeitar seu estado de 
espírito, pois estará mais propenso a se fechar e a fi-
car introspectivo, mais voltado para suas necessidade 
emocionais. Uma sociedade pode começar a ser questionada, pois o 
nativo pode descobrir algo que não esperava. 

O sagitariano estará desejoso de se envolver mais com 
seu mundo emocional, com sua vida doméstica e seus 
familiares. Se estiver iniciando um relacionamento, dese-
jará ficar mais tempo em casa. Agora é um momento que 
marca intensidade em seus relacionamentos, pessoais e 

profissionais.  Mais ao fim de semana novas oportunidades e sociedades 
podem surgir.

O capricorniano estará desejoso de ficar um pouco mais 
distante de suas responsabilidades, de seus compromis-
sos sociais. Precisa aprender a respeitar seu estado de 
espírito, principalmente agora que algo dentro de si so-
licita maior introspecção, enquanto parece que tudo ao 
redor quer que o nativo tenha uma rotina intensa e exigência a serem 
seguidas.  Mais ao fim de semana sua rotina tende a ser mais intensa.

O aquariano tem que diminuir seus gastos e reorgani-
zar suas finanças. Em termos afetivo, o nativo tende a 
ter dificuldades, confusões e possíveis problemas em 
algum relacionamento, isso inclui cônjuge, amores 
diversos, inclusive filhos.  Mais ao fim de semana o 

aquariano descobre a delicia de ficar mais focado em seu íntimo e 
de ter a consciência de como é dar e receber amor.

O pisciano entra em uma semana que pode provo-
car uma grande baixa em sua energia vital, é bom 
não exagerar, cuide para que não haja excessos, 
nem físicos, nem emocionais, pois mais ao fim de 
semana pode viver uma fase de confusões sentimentais, de irri-
tabilidade com seu relacionamento, de maior responsabilidade 
com sua vida domestica ou com alguém de sua família.

“O Choro é Nosso”. Já 
acompanhou artistas 
como Hercules Gomes; 
Corina Meyer, integrante 
do Choro das 3; Ales-
sandro Penezzi; Derico 
Sciotti; Messias Britto; 
entre outros.

Durante o VII Sarau 
Cultural, o público po-
derá saborear o jantar 
especial servido pelo 
Restaurante Verona, 
com entradas, saladas, 
prato principal e sobre-
mesa. O convite para 
a festa está à venda na 
Secretaria de Cultura e 
Artes e custa R$ 45 para 
convidados e R$ 35 para 
associados.

Mais informações e 
reservas pelo telefone 
(19) 3825-4645. O In-
daiatuba Clube fica na 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, 
40, Vila Rossignatti. 

Indaiatuba Clube promove
VII Sarau Cultural no Órion

Manteiga da Garrafa é grupo de choro em sua forma tradicional de instrumentação e sonoridade, que toca grandes clássicos
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Jack Malik é o único a se lembrar do quarteto e precisa decidir o que fazer com isso

Yesterday retrata mundo sem Beatles
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A pergunta parece 
estranha, mas 
faça um esforço: 

você consegue imaginar 
um mundo sem os Be-
atles? O diretor Danny 
Boyle (Trainspotting e 
Quem Quer Ser um Mi-
lionário?) e o roteirista 
Richard Curtis (O Diário 
de Bridget Jones e Um 
Lugar Chamado Notting 
Hill) apresentam esta 
realidade alternativa em 
Yesterday, que estreia 
nos Topázio Cinemas, 
em uma comédia român-
tica que comprova a for-
ça das letras do quarteto 
de Liverpool e aproveita 
para debater os rumos do 
show business. 

Jack Malik (Himesh 
Patel) é um cantor e com-
positor desconhecido em 
um vilarejo do litoral 
inglês cujos sonhos de 
fama estão morrendo ra-
pidamente apesar da feroz 
devoção e do apoio de sua 
melhor amiga de infância 
Ellie (Lilly James, de 
Mamma Mia! Lá Va-
mos Nós de Novo). Então 
um estranho acidente de 
ônibus acontece duran-
te um apagão mundial 

daqueles quatro caras”. 
Parte da experiência 

de Yesterday é observar 
como o público de hoje 
“descobre” as músicas 
dos Beatles através de 
Jack Malik e mais do 
isso, como o show busi-
ness trata a genialidade 
de suas composições. 
Neste cenário, a parti-
cipação de Ed Sheeran 
(como ele mesmo) e a 
empresária interpretada 
por Kate McKinnon des-
crevem um cenário do 
show business moderno 
e de sua constante busca 
por curtidas e cifras. 

Do mais, Yesterday 
aposta no romance entre 
Jack e Ellie, que acaba 
ficando em segundo pla-
no em meio às dúvidas e 
remorsos do protagonista 
em “assumir” músicas 
que não são suas – muito 
embora grande parte do 
mundo não saiba disso 
–, o que leva a um desfe-
cho corrido e um pouco 
confuso da história do 
casal. No entanto, nada 
que atrapalhe a experi-
ência de ouvir clássicos 
do Fab Four na sala de 
cinema, com direito a 
uma participação muito 
especial no último terço 
do filme. Confira!  

Jack Malik recebe a ajuda de Ed Sheeran para ‘reapresentar’ os Beatles ao mundo, mas não se sente muito à vontade nessa difícil tarefa

significa correr o risco de 
perder Ellie, a única pes-
soa que sempre acreditou 
nele. A porta entre a vida 
nova e a antiga está se 
fechando, e Jack tem que 
voltar para o lugar de onde 
veio e provar que nós só 
precisamos de amor.

Produtora
Yesterday é mais um 

projeto da produtora 
Working Title, conheci-
da por comédias como 
Quatro Casamentos e um 

Funeral, Simplesmente 
Amor e Um Grande Garo-
to, que se tornaram sinô-
nimos do cinema britâni-
co. Por isso, a escolha de 
Danny Boyle causa certo 
estranhamento, uma vez 
que o cineasta é conheci-
do por projetos, digamos 
assim, mais impactantes. 

Em entrevistas sobre 
o longa, Boyle destacou 
que a música dos Beatles 
representa o momento 
fundamental em que o 
mundo saiu da metade de 

século das guerras mun-
diais e renasceu. “O mun-
do mudou muito quando 
as pessoas atingiram a 
força de seus instintos so-
bre arte, amor e poesia”, 
afirmou. “Todas essas 
coisas que podem estar 
naquelas canções altera-
ram fundamentalmente o 
mundo com a força de um 
movimento, que envolveu 
os adolescentes e a glória 
da sensibilidade do pop. 
As pessoas escolheram 
viver. E tudo por causa 
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misterioso, Jack acorda e 
descobre que os Beatles 
nunca existiram e se vê 
diante de um problema 
muito complicado.   

Tocando canções da 
maior banda da história 
para um mundo que nun-
ca os ouviu e com uma 
ajudazinha de sua agente 
americana Debra (Kate 
McKinnon, de Caça-Fan-
tasmas) e seu gentil, mas 
muito atrapalhado roadie 
Rocky (Joel Fry), a fama 
de Jack explode. Mas isso 

Topázio Cinemas anuncia 19º Festival de Filmes Italianos
TRADIÇÃO

A 19ª edição do Festival de Filmes Italianos 
do Topázio Cinemas tem início no próximo 5 de 
setembro, com sessões todas as quintas-feiras do 
mês, às 15h e 19h30. O evento reúne produções 
clássicas e atuais, exibidas em parceria com a 
Sociedade Italiana de Indaiatuba e o Shopping 
Jaraguá. Para todas as sessões, o ingresso deve ser 
trocado por um quilo de alimento não perecível, 
que será doado para o Ciaspe (Centro de Inclusão e 
Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais) 
e a Sociedade São Vicente de Paulo.

Entre os filmes selecionados estão O Rei de 

Roma (2018), do diretor Daniele Luchetti, no 
dia 5; Venha Tomar um Café Conosco (1970), de 
Alberto Lattuada, no dia 12; O Caravaggio Rou-
bado (2018), de Roberto Andò, no dia 19; e Duas 
Mulheres (1960), de Vittorio De Sica, no dia 26, 
encerramento do evento. 

As sessões noturnas de 5, 12 e 19 de setembro 
contarão com apresentações de músicas italianas ao 
vivo com o músico José Armando Fernandes (Bar-
rinha) no hall do cinema. Haverá ainda, em todas 
as sessões, sorteio de brindes de parceiros, entre 
eles Adorella Alimentos, Flaneg, Gênova Casa de 

Massas, Guardanapos Pluma, Padaria Gianini, So-
ciedade Italiana de Indaiatuba e Topázio Cinemas.

O encerramento do festival contará com apre-
sentação do músico José Prado. Paulo Antonio 
Lui, diretor do Topázio Cinemas e organizador do 
evento, explica que o objetivo é disseminar a cultura 
italiana através do cinema, com filmes para todos 
os gostos. “O Festival de Filmes Italianos já é uma 
tradição do Topázio Cinemas, tem um público fiel e 
para nós é um prazer realizar e unir entretenimento 
com solidariedade”, declara. O Shopping Jaraguá 
fica na Rua 15 de Novembro, 1.200, no Centro. 
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A Nova Loja

Mr. Roof

Bar do Alemão - DELIVERYBicho Amigo

Adelaide Decorações

A mãe Sandra e sua filha Thebora essa semana no restaurante 
Kostela do Japonês

A filha Sirlene com sua mãe Vilma no Kostela do Japonês

Casamento 
de Barbara 
Rodrigues. É 
a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 

Iara com Joe 
e Nina em 
consulta na 
Clínica Bicho 
Amigo com 
a Dra. Sueli 
Midori.

Bar do Alemão oferece de terça a sexta Almoço Executivo com 
quatro opções: Parmegiana de Berinjela R$31,90 – Frango 
Crocante R$34,90 – Peixe Grelhado R$ 39,90 e Filé a Cavalo 
R$41,00, todos acompanham salada e sobremesa. Toda quinta 
no jantar rodizio de parmegiana com o Quarteto Fantástico 
de Mignon, Peixe, Berinjela e Frango por apenas R$39,90/ 
pessoa e abuse do Delivery, ligue já Fone: (19) 3816-8600 / 
(19) 3816-8899. Bom demais! – 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. 

Aline ao lado da sua sócia e aniversariante Letícia. Parabéns por 
mais um ano de vitórias!!!

Você não pode 
deixar de conhecer 
a coleção Peônia 
da A Nova Loja 
que está fazendo 
o maior sucesso. 
Padronagens 
diferenciadas, 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

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

Equipe Dicasa Móveis
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Grenelle Gastropub

Amanhã último sábado de feijoada no almoço do Grenelle 
Gastro Pub. Vale lembrar que toda quinta-feira no Happy 
Hour aproveite a promoção de hambúrguer por apenas 
R$ 17,00 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

Silmara no Grenelle Gastro PubCássio no Cintra Restaurante

Wesley, Vitoria e Marcos da equipe Babbo Indaiatuba,  
esperam vocês para saborear uma de suas deliciosas pizzas

Josefina Bonet e Ismael Bonet na Pizzaria Torrelaguna que 
fica na  Avenida Cel. Ant. Estanislau do Amaral,587 em Itaici.

Raul, Vitor e Rodrigo, alunos da 2ª Etapa e Prof. Marjorie 
do Colégio Meta, em atividade do Dia do Folclore

Grazi, Lucas e Luís na coletiva de imprensa do desafio 
fitness do IC que a FarmaLupa patrocina

Curso de Portaria da Atento
27º Batizado e Troca de cordões que aconteceu no último dia 17 no Clube 9 Nove de 
Julho. Mestres, professores e Contromestres presentes de outras cidades



O Topázio Cinemas recebe 
a partir de setembro a 
Sessão Azul, um projeto que 
realiza sessões especiais 
para pessoas com distúrbios 
sensoriais, autistas e suas 
famílias. A primeira sessão, 
com filme a ser definido, será 
dia 7 de setembro (sábado), 
às 14 horas, no Shopping 
Jaraguá, em Indaiatuba. 
A  r e s p o n s á v e l  p e l o 
Departamento de Marketing 
do Topázio Cinemas, Bruna 
Mascarenhas, comemora 
esta novidade. “Estamos 
muito felizes de inserir mais este projeto em nossa grade.  O anúncio do novo 
projeto ocorreu em uma cabine para a imprensa, com a presença de representantes 
de entidades de Indaiatuba que atendem autistas, como o Centro de Integração, 
Reabilitação e Vivência do Autista (Cirva), Centro de Inclusão e Assistência às Pessoas 
com Necessidades Especiais (Ciaspe) e Espaço Avançar.
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O Espaço Reconceito 
promoveu no dia 24 de 
agosto na Rua Cinco 
de Julho, entre as ruas 
João da Fonseca Bicudo 
e Padre Vicente Rizzo, 
a segunda e esperada 
edição de sua Quermesse 
Cultural em prol da Volacc 
(Voluntários de Apoio no 
Combate ao Câncer). 
O foco foi promover 
apresentações artísticas 
e culturais gratuitas e 
reunir a comunidade em 
torno do trabalho da instituição, além de oferecer boa comida e bebida – tudo com 
parte da renda revertida para a Volacc. Como diz Barbara Fantelli,“O objetivo é 
valorizar as características mais encantadoras que a cidade tem, que são as pessoas 
interessantes, que sabem fazer coisas interessantes e o espírito acolhedor, essa 
coisa gostosa de reunir gente querida em torno de uma boa causa e regado a bons 
comes e bebes”; se o ideal era este, podemos dizer que foi amplamente alcançado, 
a festa foi um sucesso retumbante, lotada de gente bonita, muitas diversões para 
todos e muita comida boa, que fizeram a alegria dos presentes.

A beleza também compareceu no evento ¨Chefes pela 
APAE¨. A Miss Indaiatuba – Camila Almeida, o Mister 
Indaiatuba – Matheus Oliveira e a Miss Simpatia – 
Gisele Oliveira, lá estavam e os três estavam lindos na 
solenidade de abertura do 2ª edição do evento, e posaram 
com a&n bsp;secretária de cultura de Indaiatuba, Tânia 
Castanho, e também como querido Coringa!

 Na manhã do dia 25/08/2019, aconteceu na cidade de Cerquilho, o Seminário 
Distrital de Imagem Pública. Palestrantes do dia: a Coordenadora Regional de 
I.P. Ligeia Benícia de Almeida Stivanin e da também Coordenadora Assistente 
Esilsabete Amáliaq De Fázio Muniz da Cunha, que proferiram a palestra: 
CONSTRUINDO A M ARCA DE ROTARY. A palestrante Ligeia proferiu uma das 
mais belas palestras de instrução rotaria sobre imagem pública, deixando todos 
os presentes bem contentes e mais esclarecidos sobre o tema.A 113ª Subseção da OAB de Indaiatuba, realizou na noite do dia  24/08 o ¨Baile 

dos Advogados, no Tênis Clube, a animação ficou por conta da Banda Formula 2, o 
serviço de Buffet foi de Alessandra Beltrame, sorteio de brindes e Rick Ueda trouxe seu 
equipamento de Foto Divertida, que agradou e muito a galera presente. Parabéns a 
presidente Viviane e sua equipe de eventos, por este lindo baile com um delicioso jantar.

Dois dias de deliciosas comidas no Pavilhão da Viber, isto foi o ̈ Chefes pela APAE¨ 
2019, evento que se sucedeu nos dias 24 e 25/08 em Indaiatuba. Um festival 
gastronômico em que um dos principais ingredientes foi a solidariedade. O evento 
reuniu diversos restaurantes com pratos a preços acessíveis, em prol da APAE 
de Indaiatuba, e com organização da Polo Eventos. Apresentações culturais, feira 
de artigos diversos e aulas-shows foram as outras atrações da programação, que 
comemorou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. 
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Está chegando mais um cliente no Mais Expressão o 
Rodrigo Liberato da ERSolar, seja muito bem vindo, na 
foto ele estava em Roma no Coliseu. 

Dr Marcelo Martucci e Lenice Lopes, sócios e proprietários 
da MDEZ Imóveis, empresa com mais de 13 anos no 
mercado Imobiliário. O Mais Expressão agradece pela nova 
parceria, sejam muito bem vindos.

No ultimo sábado, aconteceu a  2ª Quermesse Cultural  do 
Espaço Reconceito  em Prol da Vollac, com um publico de mais 
ou menos 1200 pessoas, a festa estava linda com shows ao 
vivo e muito mais, O Mais Expressão dá os Parabéns a Barbara 
Organizadora desse evento e a todos que participaram. Na foto 
Barbara com seus filhos Felipe e Fernanda Fantelli .

Erika e Fernando Carneiro das lojas Carneiro com os filhos 
Gabriel e Mariana em João Pessoa. O Mais Expressão 
agradece pela renovação da parceria e pela confiança em 
nosso trabalho.

Padre Luiz Antônio da Igreja Santa Terezinha em recente 
visita à RM Ambiel, com Suely Oliveira, Vera Fanger, Regina 
Ambiel, Priscila e Silbene Ribeiro

Regiane da Donna Dondoca Vestidos e Acessórios, mais 
uma parceira chegando no Mais Expressão, seja muito 
bem vinda. 

O Mais Expressão 
agradece a parceria 
que se renova e 
a confiança em 
nosso trabalho ao 
Dr. José Carlos 
Ribeiro da Motta 
Filho- Diretor Técnico, 
Dr. Marco Antonio 
Barroca -Diretor 
Administrativo, 
Renato Sargo – 
Superintendente e 
Ronaldo José Garcia 
- Diretor Financeiro do 
Hospital Haoc

Teacher Gabi e a turma de Kids 1 do Instituto Yazigi. Essa 
é uma aula onde nossos alunos  tem motivos de sobra para 
se comunicar em inglês!!!

Lalau da Visão Imóveis fez aniversário no dia 26/08 e 
recebeu um carinho do Mais Expressão, um delicioso Bolo 
da Madre. Parabéns Lalau e muitas felicidades.





negócios & classificados
Nº 862

FORMOSA - AT 129,94 - AC 99,90 - 03 dormitórios sen-
do 01 suíte, WC social, sala 02 ambientes, cozinha, la-
vanderia, garagem para 02 autos.R$ 1.500,00  + COND. 
+ IPTU

CA03795 - CHACARA BELVEDERE - AT 130m², AC 160m² 
- 03 dormitórios (01 suíte com armários), WC social, 
sala 02 ambientes, lavabo, cozinha planejada, lavande-
ria, garagem para 02 autos. R$ 2.600,00 + COND + IPTU.

AP04560 - AZALÉIA - AU.62 m²- 03 Dormitórios com 
armários, Wc social, sala, cozinha planejada, 01 vaga de 
garagem. R$ 1.000,00 + COND + IPTU

VENDA

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

TE05804- JARDIM BELA VISTA - AT 407,33m² - terreno 
próximo à área verde, próximo ao parque ecológico do 
bairro. R$ 190.800,00

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

CA08409 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 105 m² - 3 dor-
mitórios (1 suíte), sala de estar, cozinha americana, WC 
social, lavanderia, área gourmet com churrasqueira e 
garagem para 2 autos. Casa com aquecimento solar e 

preparação para ar condicionado e acabamento de 
primeira. R$ 440.000,00.

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, cinema, 
piscina, playground, salão de jogos, portaria 24 horas, 
próximo a supermercados, farmácia, faculdade, ban-
cos, ótima localização, fácil acesso, possibilidade de 
vender mobiliado. R$. 509.000,00.

CA08430 - RESIDENCIAL DONA LUCILLA - CASA TÉR-
REA - 03 Suítes (01 C/ Closet), Lavabo, Sala Dois Am-
bientes (Estar e Jantar) c/ Pé Direito Alto, Cozinha 
America C/Ilha, Armários e Mesa p/refeições, Espaço 
Goumet C/Armários e Churrasqueira em Vidro com 
Coifa em Inox, Jardim de Inverno, Lavanderia, Piscina 
C/ Cascata e Pastilhas, Garagem p/ 04 Autos (02 cober-
tos) e Jardim.

CA08411 - JARDIM VALENÇA - AT 144m², AC 189m², 
03 Dormitórios (Sendo 01 suíte). WC Social, Sala de Es-
tar, Sala de Jantar, Lavabo, Cozinha Planejada, Espaço 
Gourmet C/ churrasqueira e Banheiro Auxiliar e Gara-
gem P/ 02 Autos Cobertos - R$ 520.000,00

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

LOCAÇÃO

CA08151 – OPORTUNIDADE DA SEMANA!!!! JARDIM 
DOS AROMAS - AT 150 m² AC. 105 m² - 3 dormitó-
rios (1 suíte com armário), sala para 2 ambientes, co-
zinha com armários planejados, wc social, quintal com 
churrasqueira e garagem para 2 autos. Condomínio 
com área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 
2.600,00 já INCLUSO CONDOMÌNIO e IPTU

CA08434 - PARK REAL - AT. 150 m² AC. 134,35 m² - 3 
dormitórios(1 suíte com closet), sala de jantar, sala de 
estar, cozinha planejada, lavabo, Wc social, lavanderia, 
área gourmet e garagem para 2 autos coberta. Imóvel 
novo em condomínio com segurança 24 horas, salão 
de festas amplo e playground! Segurança e lazer em 
um lugar com muito verde. R$ 2.700,00 + COND + IPTU

CA08414 - EXCELENTE IMOVEL COM LOCALIZAÇÃO 
PRÓXIMA A ENTRADA DA CIDADE E PRINCIPAIS PON-
TOS COMERCIAIS - VILA VITORIA - 03 dormitórios sen-
do 02 suítes, WC social, cozinha planejada, sala com 
living, quintal, garagem para 02 autos sendo 01 cober-
to. R$ 1.900,00 + IPTU.

AP04548 - LE JARDIN – APARTAMENTO NOVO!!!!- 3 
dormitórios (sendo 2 suítes) todos planejados, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, WC social e garagem 
para 2 autos coberta. Portaria 24 horas e área de lazer 
completa. R$ 2.800,00 + COND + IPTU

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

CA08422 - CHARMOSO IMÓVEL EM CONDOMÍNIO 
FECHADO COM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA - VILA 

LOCALIZAÇÃO

LANÇAMENTO EM MONTE MOR – CENTRAL PARK – BAIRRO NOVO COM 90 CASAS PARA CONSTRUÇÃO NO MODELO TERRENO + CONSTRUÇÃO PELO SISTEMA DE HA-
BITAÇÃO MINHA CASA MINHA VIDA! CASAS A PARTIR DE R$ 170.000,00 COM 4 MODELOS DE PLANTAS À SUA ESCOLHA. VENHA TER SEU IMÓVEL EM LOCALIZAÇÃO PRIVILEGIADA! 
PROCURE UM DE NOSSOS CORRETORES! VEM PRA Z10 IMÓVEIS! (19) 3894-7078 OU (19) 98989-9575 Plantão



B2 Imóveis

NO CENTRO E COOKTOP E AR-
MÁRIOS EMBUTIDOS, QUINTAL 
AMPLO, AREA GOURMET COM 

CHURRASQUEIRA, FORNO PIZZA, 
FOGÃO DE LENHA, VARANDA 

NAS PORTAS DOS QUARTOS E NA 
FRENTE DA COZINHA. 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, 
ADEGA, ESCRITÓRIO, E DOIS 

HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES OR-

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

4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 800.000,00

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

RESIDENCIAL VIENA – TE00021
TERRENO DE 250M² COM LINDA 
VISTA PARA O BOSQUE. SEGU-
RANÇA E PORTEIRO 24 HORAS, 
INFRAESTRUTURA  COMPLETA 
COM PISCINA , QUADRA, PLAY-
GROUND, SALÃO DE FESTAS,

ACADEMIA.
R$ 180.000,00

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 (CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-
TR 00754 TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², 

ESCRITORIO E WC. ENTRADA 
DE R$50.000,00 + 40 PARCELAS 

MENSAIS R$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

JARDIM MONTE VERDE – CA03158
SOBRADO COM 02 CASAS:  CASA 

PISO SUPERIOR, 02 SUITES, 
SALA, COZINHA,AREA DE SERVI-
ÇO, WC. CASA PISO INFERIOR : 

02 SUITES, SALA, COZINHA, AREA 
DE SERVIÇO,WC,02 VAGAS DE 
GARAGEM. ÁGUA E LUZ INDIVI-
DUAL. CASA PROXIMO AO PAR-

QUE ECOLOGICO ACEITA PERMU-
TA 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 SERVIÇO.

R$ 540.000,00

JD. EUROPA– CA03130
04 DORMITÓRIOS SENDO 2 SUITE, 
02 SALA, 02 COZINHA, ÁREA DE 

SERVIÇO,  03 WC, 04 VAGAS
R$ 550.000,00

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

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

R$ 585.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 
CASA COM 02 DORMITÓRIOS, 01 
AMPLA SUITE COM BANHEIRA, 
COPA, COZINHA, AMPLA SALA, 
BANHEIRO SOCIAL E QUINTAL. 

GARAGEM PARA 02 CARROSCO-
BERTOS E 02 DESCOBERTOS.

R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDO-

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

DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
CHURRASQUEIRA COM MAIS 01 
QUARTO E 01 BANHEIRO, GARA-
GEM COBERTA PARA 02 CARROS 

E 02 VAGAS 
DESCOBERTAS.R$ 600.000,00

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 
PREPARADA PARA AR CONDI-
CIONADO E COM BANHEIRA , 

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

EM AMBIENTE INTEGRADO COM 
SALA DE JANTAR, INCLUI FORNO 

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

CHURRASCO,QUINTAL, DEPOSITO 
( QUE PODE SER  ESCRITORIO  

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

M² DE CONSTRUÇÃO.
R$ 665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – 
CC0009602 SUITES AMPLAS, 

SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, 
COZINHA E GARAGEM R$ 

680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DOR-

MITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, 
LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 
FORNO DE PEZZA, AREA GOUR-

MET, EDICULA ABERTA, 04 WC, 04 
VAGAS DE GARAGEM. 

R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE ITAI-
CI – CC00097  03 DORMITÓRIOS 

SENDO 02 SUITES, SALA 02 
AMBIENTES, LAVABO, COZINHA, 
GARAGEM,ÁREA DE LAZER COM 

PISCINA.
R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE ITAI-
CI – CC00070 04 DORMITÓRIOS 
(02 SUITES) SENDO UMA COM 
CLOSET GRANDE E AR CONDI-

CIONADO, WC SOCIAL, SALA DE 
TV, SALA DE ESTAR COM DOIS 
AMBIENTES, PÉ DIREITO DE 6M 
DE ALTURA, JARDIM EMBAIXO 
DA ESCADA. SALA DE JANTAR, 
COZINHA AMPLA, ILHA GRANDE 

SANTA RITA – CIDADE TATUI – 
CA03149 03 DORMITORIOS, SEN-

DO 01 SUITE, SALA, COZINHA, 
02 WC, LAVANDERIA, EDICULA 
COM 01 DORMITORIO, SALA, 

COZINHA, GARAGEM PARA 02 
CARROS. ACEITA PERMUTA  NA 

CIDADE DE INDAIATUBA. 
R$ 265.000,00

MORADA DO SOL – CA03160
 04 DORMITORIOS,SALA, COZI-

NHA, 02 WC. R$ 280.000,00

JARDIM ELDORADO – CA03157
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA , 02 WC, GARAGEM PARA 

02 CARROS, EDÍCULA NOS 
FUNDOS ( SEMI MOBILIADA).

R$ 280.000,00

JD. MONTE CARLO – CA03141
02 DORMITÓRIOS SENDO 01 

SUITE, SALA AMPLA, COZINHA 
TIPO AMERICANA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, GARAGEM 

COBERTA
R$ 285.000,00

JD. NERLI—CA03126
02 DORMITORIOS, SALA, CO-
ZINHA, BANHEIRO, ÁREA DE 

SERVIÇO, 02 VAGAS.
R$ 290.000,00

PARQUE DAS NAÇÕES –CA000
03 DORMITORIOS, SENDO 01 

SUITE,SALA, COZINHA,AREA DE 
SERVIÇO,02 VAGAS DE GARA-
GEM.  ( ACEITA PERMUTA POR 

APARTAMENTO)
R$ 300.000,00

ARDIM MARITACAS – CA03153
03 DORMITORIOS, SENDO 01 

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

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

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA AME-

RICANA, 02 WC, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, GARAGEM 

PARA 02 CARROS.
R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – 
CC 00052  03 DORMITORIOS, 

SENDO 1 SUITE, 02 SALAS, CO-
ZINHA, WC, ÁREA GOURMET

R$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—CA03140
03 DORMITORIOS SENDO 01 

SUÍTE, SALA, COZINHA PLANE-
JADA, SALA DE JANTAR, SALA 
DE ESTAR AMPLA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO, CHURRAS-

QUEIRA, CERCA ELETRICA, 
AQUECEDOR SOLAR, GARA-

GEMR$ 390.000,00

PORTAL DAS 
ACACIAS – CC 00074

 02 DORMITORIOS, SALA, CO-
ZINHA, WC, ÁREA GOURMET, 
ÁREA DE SERVIÇO, 01 VAGA

R$ 400.000,000

COND.PARQUE 
REAL – CC 00053

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

CHURRASQUEIRA
R$ 420.000,000

COND.PARQUE REAL -CA03111
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍ-
TE, SALA, COZINHA, WC, ÁREA 

GOURMET. 2 VAGAS
R$ 435.000,00

CASA JD. ESPLANADA 
PARQUE REAL – CC00099

 03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUI-
TE, COZINHA, ÁREA GOURMET, 
GARAGEM COBERTA, AR CON-
DICIONADO E ENERGIA SOLAR.

R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA 
VERDE – CC00098

 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 

LAVABO, COZINHA, GARAGEM.
R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 
SUITE, 02 SALA, COZINHA, 

COPA,  ÁREA DE SERVIÇO,  03 
WC, 05 VAGAS, PISCINA, CHUR-

RASQUEIRA.
R$ 450.000,00

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

JARDIM DOS COLIBRIS – AP00862
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, 01 VAGA DE GARAGEM.
R$ 159.600,00 + CONDOMINIO DE 

R$ 200,00

EDIFICIO VERONA - AP00941
KITNET MOBILIADA COM SALA 

COZINHA E BANHEIRO
R$ 180.000,00

MIRIM I – INDAIATUBA – AP00948
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-

NHA, WC E GARAGEM
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

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

DOMINIO) + R$ 54,00 (IPTU)

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

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

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

ZINHA, WC, GARAGEM. R$ 
190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

PLANEJADO, 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, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO,02 

VAGAS. R$ 240.000,000  

PARQUE   SÃO  LOURENÇO 
– AP00946APARTAMENTO  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 (CONDOMINIO)

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

WC,01 VAGA R$ 270.000,000

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

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

DIADEMA – TABOÃO –AP00950
APARTAMENTO NOVO: 03 DOR-
MITORIOS, BANHEIRO SOCIAL, 

SALA, COZINHA, 02 WC, 01 GARA-
GEM, AREA DE LAZER COMPLETA, 

PORTARIA 24 HORAS. ACEITA 
PERMUTA POR CASA EM 

INDAIATUBA.
R$ 330.000,00

VENDA CASAS 

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-
NHA, AREA DE SERVIÇO,GARA-

GEM, EDICULA COM 01 DORMITO-
RIO, WC, AREA DE SERVIÇO. R$ 

190.000,00

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –
CA03146 CASA 02 DORMITÓRIOS, 

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

ÇÃO OK.R$ 250.000,00

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

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

02 CARROS
R$ 260.000,00

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 COMERCIAL – 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 EX-
TERNO 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)

CENTRO – SL00372
SALÃO COMERCIAL,  COM 08 

SALAS, 05WC, 02 ESCRITORIO, RE-
CEPÇÃO, COZINHA, SALA INFAN-
TIL. EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!!!

R$ 4.500,00

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

NHA, ESCRITÓRIO E VAGA
 PARA 10 CARROS

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

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 00044

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

R$ 10.000,00 + 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 

JARDIM MORADA DO SOL – 
CA03151

01 DORMITORIO ,SALA , COZINHA, 
WC, AREA DE SERVIÇO, GARA-

GEM PARA MOTO R$ 800,00 ( IPTU 
INCLUSO)

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132

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

R$ 850,00

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO – 
CA03146 CASA COM 02 DORMITÓ-
RIOS, SALA, COZINHA, BANHEIRO, 
LAVANDERIA, QUINTAL,E 01 VAGA 

DE GARAGEM COBERTA. 
R$ 900,00 + IPTU R$ 60,00

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM 

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

E IPTU
R$ 950,00

CHACARAS AREAL – CA 03115
02 DORMITORIOS SENDO UM 

SUITE, SALA, COZINHA, WC, 02 
VAGAS DE GARAGEM R$ 1.700,00 

+ R$ 142,00 (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$ 2.500,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DOR-

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

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

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

COPA,COZINHA, ESCRITORIO,WC, 
GARAGEM. R$ 2.500,00 + IPTU  R$ 

160,00 

CASA COMERCIAL+ SALÃO -CEN-
TRO – CA 003121 PISO SUPERIOR 
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 COM 
SUITE, 2 SALA, COZINHA, EDICU-
LA, ÁREA GOURMET COM CHUR-

RASQUEIRA. SALÃO 100 M² 02 WC
R$ 4.300

CASA COMERCIAL- CENTRO-
-CA02773 04 DORMITORIOS 

SENDO (03 SUITES), 03 SALAS, 
ESCRITORIO, RECEPÇÃO, 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, ACADE-

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

HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES OR-

NAMENTAIS, GARAGEM PARA 06 
CARROS. TODOS OS AMBIENTES 

CLIMATIZADOS E COM SOM. 
R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, BANHEIRO, ÁREA DE SER-
VIÇO, 01 VAGA. R$ 900,00 + 240,00 

(CONDOMINIO) + 154,00 IPTU

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

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

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

BELA VISTA – AP00947
APARTAMENTO COM 02 DORMI-
TORIOS, SENDO 01 SUITE, SALA, 

BANHEIRO, MÓVEIS PLANEJADOS 
NA COZINHA, ÁREA DE SERVIÇO, 
VARANDA. GARAGEM PARA  02 

CARROS. R$ 1.150,00 + CONDOMI-
NIO R$ 340,00 + IPTU R$ 80,00

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

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

NIO) + R$ 55,00 (IPTU)

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

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

NIO E IPTU)

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 

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

COND. E IPTU).

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

BIENTES, LAVABO, WC, GARAGEM
R$ 1.350,00 + CONDOMINIO- R$ 

140,00 + IPTU R$ 90,00

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 
DORMITÓRIO, 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) 



B3Imóveis

VENDAS

LOCAÇÃO

AP00716 – APARTAMENTO – RESIDENCIAL VILLAGE AZALÉIA - 03 Dor-
mitórios, sala de jantar e estar, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 
01 vaga. - Área construída 59m² - R$ 189.000,00.

AP00712 – APARTAMENTO – JARDIM MORADA DO SOL- 02 Dormitórios, 
sala de estar, banheiro, cozinha, área de serviço e garagem 01 vaga coberta 
(Portaria 24hs) - Área construída 42m² - R$ 170.000,00.

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

AP00600 – APARTAMENTO – JARDIM ALICE - 02 Dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço e garagem 01 vaga - Área construída 52m² 
– R$ 200.000,00.

AP00633 – APARTAMENTO – JARDIM MORADA DO SOL - 02 Dormitórios, 
sala de jantar e estar, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 01 vaga - 
Área construída 60m² – R$ 160.000,00.

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2w-
c,churrasqueira com pia e balcão,piscina,4x8,garagem 
descoberta para 6 carros. Aceita entrada de 100 mil + 30 
parcelas 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,-
sala,coz,wc,garagem para 2 carros.
CA282 – PQ INDAIA – R$400 MIL- 2 dorms (1st com 
closet),sala,coz americana,lavabo,varanda,2wc ,portão 
eletrônico,ar condicionado.Piso superior : área gourmet,-
churrasqueira,pia, wc,salão de festa,lavanderia,garagem 
para 1 carro coberta.
CA284 – JD.MORADA DO SOL – R$240 MIL – 2dorms,-
sala,coz,wc,garagem.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL 
– 3 dorms (1st),sala de estar e jantar,coz,lavanderia,w-
c,churrasqueira,portão eletrônico,garagem coberta para 
2 carros.
CS.328 – JD.REGENTE – R$355 MIL - 3 dorms ( 1st),-
sala 2 ambientes,coz americana,lavanderia,wc social,-
churrasqueira,garagem para 2 carros
CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,-
coz,lavabo,lavanderia,garagem
CA.367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms 
(1st),sala,coz,wc,lavanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA.316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dor-
ms(2st, 1 delas com hidro e closet),sala de estar  com 
pé direito alto,sala de jantar,coz americana,lavanderia,-
dorm e wc de empregada,dispensa,área gourmet,piscina 
aquecida,quintal,garagem coberta para 2 carros e des-
coberta para 2 carros.
CS.338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suites,sala de estar  
com pé direito alto integrada com coz,lavabo,lavande-
ria,área gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor so-
lar,boiler 400l,garagem coberta para 2 carros e desco-
berta para 2 carros.
CA425 – LAGOS SHANADU - R$1.100.000,00 – 4dor-
ms (2st),sala 3 ambientes,coz planejada,lavabo,varan-
da,lavanderia,dorm de empregada,dispensa,piscina,-
churrasqueira, gramado,quintal,pomar,garagem 

APARTAMENTOS

AP.503 – CIDADE NOVA – R$340 MIL – 3 dorms ( 1 st 
com closte),sala de estar e jantar,coz,lavanderia,wc,sa-
cada,garagem coberta para 2 carros.
AP.515 – CIDADE NOVA - R$310 MIL – 3dorms,sala,-
coz,2 wc,lavanderia,garagem coberta para 2 carros.
AP.535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dor-
ms (1st0,sala de estar e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo 
mobiliado,ar condicionado,garagem coberta para 2 car-
ros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planeja-
do),sala,coz planejada,wc,garagem

TERRENOS

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

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²
TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.43 – ALTO DE ITAICI – R$180 MIL – 314 m²
TE.69 – JD.RES.VENEZA – R$120 MIL – 130 m²
TE.80 – JD.ESPLANADA – R$250 MIL – 300m²

CHÁCARAS 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 – 2 suítes 
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,po-
mar,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.
SI.909 – ESTRADA DO FOGUETEIRO – 2dorms,sala,-
coz,dispensa,casa de caseiro,churrasqueira,sana,mina 
d’água,lago com peixe,pomar,caixa d’água com 20000 L.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$1.000.000,00 
-  40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 
casa de 5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 
150m2,tanque de água,nascente com córrego,piscina 
3x5m,plantação de uva. Ao lado estamos vendendo outro 
sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS

JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – dorm,sala,coz,wc,1 
vaga de garagem
JD.MORUMBI – R$800,00 – 2dorms,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$1100,00 – 3 dorms ( 1st com a/e),sa-
la,coz com a/e,wc,quartinho de despejo,garagem
ITAMARACA – R$1300,00 – 2dorms (1st com closet),sa-
la,coz,wc,as,garagem.
VL.MARIA HELENA – R$2100,00 – 3dorms ( 1st c/hi-
dro,ar condicionado e armário,sala de estar,sala de jantar,-
coz c/a/e e cooktop,wc social c/box blindex,quartinho de 
despejo,área de churrasqueira,portão eletrônico,garagem 
para 2 carros,cerca elétrica.
CIDADE NOVA – R$3000,00 – Casa frente : 2 dorms,sa-
la,coz,wc,garagem. Casa Fundos : 2 dorms,sala,coz,wc,-
garagem

APARTAMENTOS

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

SALÃO

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

SALAS

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
CA03437 – CIDADE NOVA I - Copa e coz. planejada integradas, 4 
dorms (2 suítes), 2 salas, 4 WCs, lavabo, 4 vagas, pisc c/ cascata, 
churrasq e fogão a lenha e ar cond. R$880.000,00
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

CA03754 – COND. VILA FORMOSA - 3 dorms (1 suíte), cozinha, WC, 
sala de estar, sala de jantar, área de serviço, 2 vagas de garagem e 
lazer área verde. R$290.000,00
CA03876 – JD. PARK REAL - 3 dorms (1 suíte) , cozinha americana 
planejada, espaço gourmet, lavabo, banheiro social e garagem coberta 
para 2 carros. Em fase de acabamento. R$550.000,00
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.
AP01358 – EDIFÍCIO ATENAS – 3 dorms (1 suíte c/ closet), ampla 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$70.000,00

CASAS C/ 01 DORMITÓRIO

CA03899 – JD. MORADA DO SOL – 1 dorm, sala e coz. 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
CA03864 – CIDADE NOVA II - 1 dorm, sala, coz e gar. R$900,00 
+ IPTU

CASAS C/ 2 DORMITÓRIOS

CA03883 – JD. OLIVEIRA CAMARGO – 2 dorms, sala, coz e gar. 
R$600,00 + IPTU
CA1695 – CARLOS ALDROVANDI - 2 dorms, sala, coz e gar. R$700,00 
+ 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
CA02815 – CANDELÁRIA - 2 dorms, sala, cozinha (s/ garagem). 
R$1.000,00 isento de IPTU
CA03773 – PQ. DAS BANDEIRAS – 2 dorms, sala, coz e gar. R$1.100,00 
+ IPTU
CA02288 – JD. ALICE - 2 dorms (1 suíte), sala, coz e  gar. R$1.100,00 
+ IPTU
CA02986 – JD. POMPEIA - 2 dorms, sala, coz, WC, lavand. c/ WC e 2 
vagas de garagem. R$1.200,00 isento de 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.
CA03915 – MONTREAL RESIDENCE - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, WC, 
lavand, churrasq. c/ pia e garagem. R$2.200,00 + 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.

CASAS COMERCIAIS

CA03045 – CENTRO - 3 salas c/ alarme e sensor, coz, quintal e WC. 
R$1.500,00 + IPTU

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
AP01365 – RES. MONTE VERDE – 2 dorms, sala, copa, coz, quintal e 
gar. R$1.200,00 + IPTU + Cond.
AP01155 – VILLÁGIO DI AMORE - 3 dorms (1 suíte), sala, coz, WC, 
lavand, 1 vaga de garagem, área de lazer completa e portaria 24h. 
R$1.300,00 + 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.
AP01067 – ED. RENAISSANCE – 3 dorms (1 suíte), coz. planejada, sala 
2 amb e gar. R$1.600,00 + 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

TR01066 – TERRENO – JARDIM PIEMONTE - Área Total de 360,00m². Aceito 
carro ou terreno de menor valor em Indaiatuba como parte do pagamento – R$ 
220.000,00.

CA03875 – CASA - JARDIM MORADA DO SOL - 02 dormitórios, sala, cozi-
nha, WC e garagem 02 vagas – Área construída 110m² - Terreno  125m² – R$ 
250.000,00

CA03873 – CASA – RESIDENCIAL DUAS MARIAS - 04 suítes, sendo 01 mas-
ter com closet, sala estar jantar c/ pé direito alto, cozinha americana com ilha 
com planejados, espaço gourmet  com churrasqueira com coifa de inox, jardim 
de inverno, preparado para aquecimento solar, garagem 04 vagas. Condomínio 
com toda infraestrutura: Salão de festas, piscina, playground, academia. - Área 
construída 220m² - Terreno 360m² – R$ 1.250.000,00

CA03847 – CASA NOVA – JARDIM SÃO FRANCISCO - 03 Dormitórios sendo 
01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 01 vaga (Próximo 
do Parque ecológico) – Área construída 85m² – R$ 320.00,00.

IMÓVEIS PARA VENDA

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-770399164-1734 | 99999-7221



B4 Imóveis

CASA À VENDA NO JARDIM MORADA DO SOL - COM PADRÃO DE CONDOMÍNIO 
03 DORMITÓRIO (01 SUITE),CHURRASQUEIRA PORTÃO ELETRÔNICO  - R$290.000,00

CASAS

CA00136-JD. MONTE VERDE-3 dorms c/ suíte +dep. 02 vagas coberta ......  
................................................................................................. R$ 480.000,00
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$ 320.000,00
CA00143-NOVA VENEZA- 2 dorms c/ suíte + dep 02 vags. .. R$ 245.000,00

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 vagas ..........  
................................................................................................. 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
AP00043-VILA FURLAN- 2 dorms c/ suíte + dep. 1 vaga. ..... R$ 212.000,00
AP00036-SPAZIO ILUMINARE- 2 dorm + dep 2 vags. .......... R$ 220.000,00

CHÁCARAS

CH00016-PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts de ter com const., casa com 4 
dorms........................................................................................ R$320.000,00
CH00011-RECANTO DAS FLORES- Área de lazer, compo, lago c, gramada 
e cerc  ...................................................................................... R$ 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 permuta. . ........  
................................................................................................. 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)
CA00133- ESPLANADA I- 3 suítes +dep c/ planejados. ................................  
.................................................................................. ‘R$ 3.500,00 cond+iptu
CA00145-JARDIM CALIFORNIA- 2 dorms + dep 2 vagas. R$ 1300,00+ iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00046- VISTA VERDE- 3 Dorms, 1 suíte c/ closet, + dep. 2 Vagas. Nova. 
R$ 2800,00 cond+iptu
CA00004-MONTREAL- 3 Dorms c/ suíte + dep. 1 vaga Nova. ......................  
...................................................................................R$ 2000,00 cond +iptu
CA00075-JD DOS AROMAS- 03 Dorms 1 suite c/ sac 04 vagas ..................  
.................................................................................R$ 3.000,00   cond+iptu
CA00112-VILLAGIO D’ ITAICI- 03 dorms, c/ suíte, + dep ..............................  
............................................................................R$ 2.000,00 cond (incluso)
CA00137-MAISON DU PARK-4 suítes + dep c/ piscina .................................  
............................................................................... R$ 8.500,00 cond + IPTU

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 so-
cial,.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$1450,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 vagas. .................  
....................................................................................R$ 2300,00 cond+iptu

SALÃO 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-35MTS ..........................R$1200,00 +iptu

CHÁCARAS EM CONDOMÍNIO

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 estacionamen-
to. . ..................................................................................R$   5.000,00+ iptu.

VENDAS



B5Serviços / Utilidades

TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

2. ref. site 537791 - 4 suítes / 1 máster/ closet / wc c/ hidro/ 
sala de jantar/ estar e TV/ coz ampla c/ planej/ lavand/ lavabo/ 
varanda c/ churrasq/ piscina adulto/criança/ cascata/ 5 gar / 
portão eletrônico /sistema de câmeras R$850.000,00 3. ref. site 427202 - terreno 360m² - Terra Magna - R$170.000,00

4. ref. site 867302 – Jd. do Império - 150 m² e em aclive R$115.000,00

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

6. ref. site 048602 - Portal das Cerejeiras – 2 dormt  / 1 suite / 
sala / coz / wc / lavand / gar R$900,00 + COND + IPTU

2 . ref. site 680171 – Jd Eldorado - 2 dorm.(1suite) / sala / coz. / wc. 
/ as / gar. r$ 1.400,00 + IPTU 

5. ref. site 289502 - Edifício Viva Vista - 2 dormt/ 1 suite/ closet/ sala 
planej/coz planej/ fogão/ forno elétrico/ micro-ondas/ escritório/ wc 
social /  lavand com lavadora e secadora/ varanda c/ churrasq/ 2 
gar R$1.600 + cond + IPTU / R$550.000,00

5. ref. site 611702 – Jd. Bréscia - 3 Suítes/ closet/ Sala ampla 2 
amb / cozinha americana / amplo quintal /churrasqueira / lavand 
/ 2 gar R$ 650.000,00

3. ref. site 602702 – Jd. Regina -2 dormt / 1 suite / sala / coz planej 
/ wc / lavand / gar R$ 2.200,00 + IPTU

1. ref. site 113621 – Jd. Regina - 3 dorm.(1 suite) / sala / copa-coz. 
/ wc / as / edicula c/ pia, dorm, wc e quartinho despejo / 4 gar. R$ 
600.000,00 - R$ 2.800,00

6. ref. site 731702 – Jd. Residencial Veneza - 2 dorm/ 1 suíte/ sala 
/cozinha/ wc / lavand /garagem R$220,000.00

1. ref. site 851702- Spazio Illuminare – 2 dormt / 1 suite / sala / coz / 
wc / lavan / gar R$265.000,00 + COND + IPTU
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual

Dentista

Decoração
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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 LIMPEZA – Experiência 
na função. Residir em Indaiatuba.

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

ASSISTENTE COMERCIAL – Ensino 
médio completo. Conhecimentos 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 Portei-
ros. Ensino médio completo. Conhe-
cimentos em Informática. Experiência 
em tarefas administrativas. Disponi-
bilidade 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 monta-
gem e instalação de vidros e esquadria 
de alumínio. Residir em Indaiatuba ou 
Salto. CNH categoria B.

PORTEIRO – Ensino médio completo. 
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 fa-
bricação de moldes de Ferramentaria. 
Experiência em programar máquina de 
medir coordenadas (tridimensional). 
Conhecimentos em Solid Works e Au-
toCad. Residir em Indaiatuba ou Salto.

SOLDADOR – Experiência em Solda 
TIG, MIG e Eletrodo. Residir em In-
daiatuba.

TORNEIRO MECÂNICO – Experiência 
na função. Ensino fundamental com-
pleto. Residir em Indaiatuba ou Salto.

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.

Confira as vagas
Borracheiro (a) - 1 vaga

Cozinheiro (a) geral - 2 vagas
Montador (a) de estruturas

 metálicas - 2 vagas
Auxiliar de jardinagem e conservação de 

vias permanentes - 1 vaga
Auxiliar de limpeza - 3 vagas

Auxiliar de manutenção predial - 1 vaga
Cuidador (a) de idoso - 1 vaga

Empregada (o) doméstica (o) - 2 vagas
Motorista de caminhão - 1 vaga
Motorista de carreteiro - 1 vaga

Oficial de serviços gerais - 1 vaga
Pizzaiollo (a) - 1 vaga

Tosador (a) de animais 
domésticos - 1 vaga

Ajudante de cozinha - 1 vaga
Ferramenteiro (a) - 1 vaga

Almoxarife - 4 vagas
Assistente administrativo - 2 vagas

Auxiliar de cobrança - 1 vaga
Auxiliar de escrituração fiscal - 1 vaga

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

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

Instalador (a) de sistemas eletrônicos
 de segurança - 1 vaga

Mecânico (a) de ar-condicionado e 
refrigeração - 1 vaga

Mecânico (a) de manutenção de máquina 
industrial - 1 vaga

Montador (a) de móveis 
de madeira - 1 vaga

Motorista de caminhão - 2 vagas
Operador (a) de torno com comando 

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

tador - 1 vaga
Promotor (a) de vendas - 1 vaga

Subgerente de restaurante - 1 vaga
Vendedor (a) - 6 vagas

Representante comercial
 autônomo - 1 vaga

Auxiliar de enfermagem - 2 vagas
Auxiliar de técnico de controle 

de qualificação - 1 vaga
Técnico (a) de enfermagem - 4 vagas
Técnico (a) de refrigeração - 1 vaga

Técnico (a) em manutenção 
de máquinas - 1 vaga

Operador (a) de sistemas de
 informática - 1 vaga
Consultor (a) - 1 vaga

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

Nutricionista - 1 vaga
Auxiliar operacional de
 logística - 1 vaga (PCD)

Empacotador (a) a mão - 1 vaga (PCD)
Estoquista - 1 vaga (PCD)

Promotor (a) de vendas - 1 vaga (PCD)
Vendedor (a) - 1 vaga (PCD)

Mecânico (a) de manutenção de 
máquinas - 1 vaga (PCD)

Operador (a) de pá carregadeira
 e tratores - 1 vaga (PCD)

EMPREGOS
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classificados

Condomínio Vista Ver-
de CC00057 - 03 suites 
com closet, sala, lavabo, 
piscina, churrasqueira, co-
zinha, banheiro, garagem 
pra 02 carros. A.T108M². + 
COND.214,00 R$689.000,00 
F. 3875-2215
Cond. Vista Verde (ITAICI) 
CC00059 - 3 dorm.com 01 
suite ,sala , cozinha, a.s, wc, 
garagem p/ 02 autos. COND. 
214,00 + IPTU:90,00. A.T: 
175M²  R$ 520.000,00. F. 
3875-2215
Vila Brizola – CA02996 Casa 
frente – Sala, 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), BA-
NHEIRO, GARAGEM P/01 

CARRO . COND:200,00 
I N C L U S O  A G U A .  R $ : 
175.000,00. (19) 3875-2215
Casas 2 dorms – Financia-
mento pela caixa ecônomica 
do terreno e da construção 
– consulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 CRECI 
74.092
Casa com 3 dorms no Jd. 
dos Imperios R$380 MIL  
- (19) 98136-7331 CRECI 
74.092
Casa com 2 dorms no Jd. 
Morada do sol R$290 MIL - 
(19) 98136-7331 
Casa  com 3 dorms ( 1st) no 
Pq. Indaia – R$280 mil (19) 
98254 7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl Maria 
Helena com  At : 2700m²,pa-
ra construtores é possível, 
desmembrar 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 america-
na, wc, garagem p/02 autos 

quintal nos fundos em lote 
de180m2 + uma chácara de 
100m2 (SÓ TERRENO) no 
bairro pedregulho em Indaia-
tuba-SP. troca-se por casa 
em Indaiatuba de menor ou 
igual valor. Base: R$310.000, 
00. Tel.:(19) 99762-7997. 
Corra!
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 acaba-
mento em lote de 125m2. 
Aceita:  R$110.000,00 de 
entrada + 90 x R$1.650,00 
F.:99762-7997 / (19) 3935-
3294. Corra!
JD.COLIBRIS - 02 dormi-
tórios (01 suíte) sala- cozi-
nha –wc social- lavanderia, 
garagem p/02 autos. Opor-
tunidade 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 - Exce-
lente casa em dois pavimen-
tos, sendo no pav superior: 
02 dormitórios (01 suíte) wc 
social, sacada com porta bal-
cão com vista para o Parque 
Ecológico e no pav inferior: 
sala 02 ambientes –lavabo, 
wc social, lavanderia, edícula   
e grande espaço de terreno 
com piso ideal para piscina, 
garagem com portão eletrôni-
co. De R$350.000,00 em ofer-
ta durante o mês de fevereiro 
por R$290.000,00. Corra! 
Tel: (19) 99762-7997. Aceita 
apartamento no negócio.
OPRTUNIDADE! JARDIM 
ITAMARACÁ - 02 dormi-
tórios (01 suíte) wc social, 
sala, cozinha, garagem com 
portão eletronico,110m² de 
área construída, em lote de 
133m² documentos em ordem 
para financiamento. Apenas 
R$255.000,00 aceita terreno 
e carro. F.:(19) 99762-7997 / 
(19) 3935-3294. Corra!
CASA– VILA FURLAN - 03 
dorm.  sendo 01 suíte, sala de 
estar e jantar, coz. planejada, 
02 wc, 01 lavabo, área de 
serviço, churrasqueira e ga-
ragem 02 vagas. A/T  180M² 
A/C  150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamento). F.: 
(19) 3935-
CASA – JD ESPLANADA 
- 03 dorm. sendo 01 suíte, 
01 WC, 03 sacadas, sala 
de estar, jantar e sala de 
tv, coz. planejada, dorm. 
de empregada com WC, 
área gourmet, espaço p/ 
piscina com encanamento 
preparado, aquecimento so-
lar em todos os cômodos e 
garagem coberta 02 vagas. 
A/T  360,00 M²e A/C  270,00 
M² - R$700.000,00. F.: (19) 
3935-1413
CASA – JD ESPLANADA - 3 
dormitórios, sendo 1 suíte 
com planejados, Sala, Cozi-
nha com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Garagem  4 
vagas sendo 2 cobertas. A/C 
190,00M² e A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 3935-1413 

CASA – JD MORADA DO 
SOL -  02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de 
serviço e garagem 02 vagas 
A/C 125,00M² E A/T 125,00M² 
- R$220.000,00. F.:(19) 3935-
1413
COND. JD. PARK REAL 
– Casa nova em fase de 
acabamento: 3 dormitórios 
(1 suíte), cozinha americana 
planejada, espaço gourmet, 
lavabo e banheiro social, sala, 
lavanderia, garagem coberta 
para 2 carros, lazer e portaria 
24h. R$550.000,00. Fone: 
(19) 99164-1734
COND. JD. MONTREAL 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 completo. 
R$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Jardim Eldorado - 03 dorm. 
c/ suíte, sala 2 amb, coz e 
lav.2 vagas. Com móveis 
planejados. Aceita permuta 
com terreno. R$ 350.000,00 
F.: (19) 99721-0395
Vila Suíça - Sobrado com 
03 dorms uma suíte, plane-
jados, wc social, sapa para 
dois ambientes, lavabo, co-
zinha planejada, despensa, 
wc, área gourmet e serviço. 
Garagem coberta para dois 
autos, com churrasqueira e 
forno de pizza.  A/T300m A/C 
180m. R$ 570.000,00 F.: (19) 
99115-8368
Casa - 3 dorms c/ 2 suítes, 
escritório, sala 2 amb. pé 
direito alto, cozinha completa 
wc social, churrasqueira e 
vaga para 03 carros. R$ 
600.000,00 F.: (19) 97171-
4929 
Maria Dulce - 03 suítes, 
ar condicionado, Escritório, 
área de lazer e aquecimento 
solar. Aceita proposta. F.: (19) 
99721-0395
Casa Nova na rua: Boro-
ró nº69, Vila Maria Helena. 
Terreno de (5 X 32), área 
construída. (140m²) 3 quartos 
sendo 1 suite, cozinha (4 X 
4,70), sala (4 X 4,70), banhei-
ro social, lavanderia, garagem 
com churrasqueira (9 X 4,70) 
4 vagas e preparada para ar 
condicionado e aquecimento 
solar. Valor R$360.000,00. 
Telefone: (19) 99702-8220
Vende-se sobrado no Jar-
dim Tropical - Rua: Silvio 
Valdemarim, 235. 3 dormitó-
rios, 1 suite armarios embuti-
dos, sala, cozinha com armá-
rios embutidos, 2 banheiros. 
Garagem para 3 carros, área 
de serviço com churrasqueira. 
Valor: R$ 450.000,00 F.: (19) 
99679-1661
Vende-se 2 casas em mes-
mo terreno Vila Costa e 
Silva -  A.C. 165m². Valor R$ 
390.000,00. F.:(19) 99714-
4113 / (19) 3875-4550
Jardim Itamaracá Vendo/
Troco - Casa com 130 me-
tros de área contruída, em 
terreno de 400 metros, com 
3 dormitórios, 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 per-
feito estado de conservação, 
não necessitando de gasto 
com pinturas e outros ser-
viços. Valor: R$580.000,00. 
Contato direto c/ proprietário 
F.: (19) 3875-0667. Doc: OK
Vendo ou troco: Casa, Ponto 
comercial. Rua dos Indaias 
256 (próximo ao HAOC), 3 
vagas, 3 dorm., 2 banhei-
ros, amplo terreno nos fun-

 M.L. Veroneze
CRECI 57.154

(19)99762-7708 
Chácara de mil metros em 
Elias Fausto com casa de dois 
dormitórios, sala, cozinha, WC 
social, toda avarandada, nos 
fundo churrasqueira, banhei-
ro, pomar de várias frutas, toda 
cercada de alambrado e valor 
R$350 mil ou troca por casa  
em Indaiatuba. 

Vende-se chácara de mil me-
tros só terra, em Elias Fausto. 
R$77mil. 

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

Vende-se área para loteamen-
to de 2 alqueires em Indaiatuba.

Vende-se casa no condomí-
nio moradas de Itaici ou troca 
por apartamento de menor va-
lor, com três dormitórios sendo 
uma suíte, sala, cozinha, lavan-
deria e vagas para dois carros. 
R$360 mil. 

dos e terreno de 250 m². 
Vale a pena ver. Valor: R$ 
448.000,00.Tratar com pro-
prietário (19) 98817-5312
Sobrado Condomínio Brés-
cia - Três suítes com sacadas, 
salas de jantar, estar, lavabo, 
espaço gourmet, cozinha 
planejada e lavanderia. 
Acabamento de luxo, 200 m2  
de área construída. Aqueci-
mento solar instalado e pon-
tos para ar condicionado nos 
quartos e salas. Condomínio 
com portaria 24h, piscina, 
salão de festas, churrasqueira 
e quadra (R$ 214,66). Acei-
to apartamento ou terreno 
como parte do pagamento. R$ 
730.000,00. F. 19-992170168 
ou 19-992357764.
Jardim Montreal - Excelente 
sobrado com 168m2 – AT150, 
3 D (2 suítes c/ armários, 
1 suíte c/ close), sala cozi-
nha projetada com cook top, 
churrasqueira, aquecimento 
solar, ar condicionado, por-
celanatos especiais, granitos, 
tetos trabalhados, esqua-
drias em alumínio, muitas 
tomadas e muita iluminação  
ampla e bela escada mais, 
garagem coberta e jardim. 
Fundos para o bosque lo-
cal. R$660.000,00 estuda 
financiamento. Localização 
especial 19-9.97519921. creci 
65362.
Jardim Montreal - Térrea 
novíssima, excelente, 3 dor-
mitório sendo 1 suíte, 2 va-
gas e demais dependências 
R$530mil. Documentação 
perfeita. 19-9.97519921. creci 
65362. 

 
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 va-
gas. Ótimo acabamento. - 
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 completo. 
R$480.000,00. Fone: (19) 
99194-0145
Montreal Residence - 3 
dorms. c/ uma suíte Salas 02 
amb. Coz e lzv. c/ armários 02 
vagas R$ 2000,00  cond +iptu 
F.: (19) 98333-5694
Aluga-se 1 quarto - em 
apartamento familiar travessa 
da Av: Presidente Kennedy 

(Sumerboll) Valor: R$ 450,00 
Falar com Elza Maria F.: (64) 
99224-6033

 
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$370 mil - (19) 98254-7703 
CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(planeja-
da), banheiro, garagem p/01 
carro . cond:200,00 incluso 
água R$: 175.000,00.
ED. Torres da Liberdade – 3 
dormitórios (1 suíte), WC so-
cial, sala, cozinha, lavanderia, 
2 vagas de garagem e home 
box no sub solo. Aceita per-
muta. 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 per-
muta. Fone: (19) 99194-0145
Apartamento JD. Tropi-
cal – 2 dormitórios sendo 1 
suíte, sala 2 ambientes, co-
zinha, lavanderia, WC social, 
varanda gourmet e 1 vaga 
de garagem. R$240.000,00 
Aceita proposta. Fone: (19) 
99194-0145
Em INTERLAGOS, Jd. Con-
sórcio SP - R$855.000,00. 
Oportunidade única e UR-
GENTE, está 20% a baixo 
do preço de mercado. Apto 
de fino acabamento com 
140m2, 3 suítes equipadas, 
sala ampla com 2 vastos 
ambientes, varanda gourmet, 
cozinha com armários plane-
jados, área de serviço, wc, 2 
vagas, Condomínio R$944/
mês e IPTU R$421/mês, 
com lazer completo, piscinas 
frias e aquecidas, quadras, 
academia, etc. Acesso fácil 
ao comércio, bancos, escolas, 
shopping, avenida Interlagos. 
Disponíveis fotos e detalhes 
minuciosos. Discute-se pro-
posta. 19-9.97519921 (cel e 
whatsap) creci 65362.
Vendo ou troco: Locado por 
R$4.000,00 ate outubro 2020 
- Penha SP - APTO DUPLEX, 
3 dorms, 1 suíte, 2 vagas, 
cozinha planejada, banheira 
e churrasqueira. A.T: 233 m², 
A.U: 133 m². R. Peixoto nº 9 
condomínio residencial Ita-
puã.Valor: R$ 390.000 - tenho 
fotos. Tratar c/ proprietário 
(19) 98817-5312
Vende-se Edificio Portal 

das Flores - 3 dorm - co-
zinha planejada - 1 vaga 
- área de lazer completa - R$ 
260.000,00 - Direto Proprie-
tário - (19) 99368-2711 e (19) 
99256-9976

 
Aluga-se apartamento Solar 
dos Girassois - 2 dormi-
tórios, mobilia em todos os 
cômodos . Valor: R$ 1.400,00 
(IPTU e Condomínio incluso) 
F.: (19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550
Moacir Arruda - 02 doms, 
sala, cozinha e lavanderia. 
1 vaga de garagem. R$ 
1.500,00 COND+IPTU F.: 
(19) 99115-8368

 
Sitio Estrada Mato Dentro  
- Valor: R$ 2.500. 000,00 
F.: (19) 98254-7703 CRECI 
74.092
Sít io  Em Piedade Sp, 
26.000M², casa c/ 3 dormi-
tórios, 2 wcs , toda avaran-
dada, gramada, pomar, área 
de cultura, bosque, água de 
mina, 1 tanques com peixes 
abastecido com água por 
gravidade, diversas árvores 
frutíferas, playground , a 12 
km do centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. Estu-
da entrada + parcelamento. F. 
(19) 99762-7997 / 3935-3294
Sitio entre Campinas e In-
daiatuba - 35.000 metros 
com água, lago e estufa p/ 
orquídeas F.: (19) 99115-8368
CHÁCARA – LAGOS DE SHA-
NADU -03 dorm., sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, wc, área 
de serviço e garagem 02 vagas. 
Gramada e possui piscina. A/C 
258.78M² e A/T 5.280M² - R$ 
790.000,00. F.: (19) 3935-1413

 
PARQUE SÃO LOURENÇO 
(ÚNICO LOTE NA RUA) 
150M2 –  R$1060 ,00P/ 
M2 - ESCRITURADO. F.: 

(19)99762-7997 / (19) 3935-
3294. 
JARDIM ALICE (ÚNICO 
LOTE NA RUA) 125M2 – 
PLANÍSSIMO – R$1.100,00 
P/ M2 - F.:(19) 99762-7997 /  
(19) 3935-3294
Cond. JD. Residencial Vie-
na - 250m². Condomínio com 
piscina adulto e infantil, salão 
de festas, play ground e cam-
po. R$180.000,00.Fone: (19) 
99164-1734
Quintas de Terracota - 
1250 metros R$ 230.000,00 
ACEITA PERMUTA F.: (19) 
98333-5694
Dona Maria José - Condo-
mínio pronto para construir 
300m R$ 240.000,00. Á vista 
ou parcelado F.: (19) 99721-
0395
Portal de Itaici - 358 me-
tros R$ 305.000,00 F.: (19) 
99721-0395
Jardim Bréscia - Oportuni-
dade ótima de adquirir um 
ótimo TERRENO com 240m2, 
plano, na quadra J, principal 
Rua do Condomínio, entre 
as duas áreas de lazer (pis-
cinas, quadra, churrasqueira 
e mais), com escritura e re-
gistro, R$210.000,00. 19-
9.97519921 (cel e whatsap) 
creci 65362.
Jardim Montreal - Terreno 
de esquina com 204m2, ótima 
localização, próximo à área 
de lazer (piscinas, quadra, 
churrasqueira, academia e 
mais). R$200.000,00. 19-
9.97519921 (cel e whatsap) 
creci 65362.
Jardim Montreal - Terrenos 
comerciais ao lado de fora do 
condomínio com 300m2 ou 
500m2 a R$800,00 o m2. 19-
9.97519921 (cel e whatsap) 
creci 65362.
Elias Fausto - Terreno ex-
celente na região central do 
município, Jd. Alvorada, com 
175m2 (7x25), com constru-
ções nas três divisas e mura-
do na frente. R$112.000,00. 
19-9.97519921 (cel e what-
sap) creci 65362.
Vendo Excelente Terreno 
- Plano Condomínio Lagos 
D’Icarai/Salto. 306m². Tratar 
com Bruno F.: (19) 99207-
3284 Valor R$130.000,00
Vende-se Terreno - 6 de 
frente por 25 de fundo. Jardim 
Tropical. Rua: Silvio Valdema-
rim, 235. Valor R$160.000,00 
F.: (19) 99679-1661



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.ISABEL SANCHES SCARPARI 
com 91 anos, Viúvo (a) , Sendo 
Filho (a) de ANTONIO SAN-
CHES FRIAS e RACHEL GERA-
GE. Deixa Filho (s): ANTENOR, 
ARIOVALDO, ARISTIDES (MAIO-
RES),ANTONIO (FAL). Falecido 
(a) em: 07/08/2019, Sepultado (a) 
no CEMITÉRIO MUN. WALDOMI-
RO PONTES CASSILÂNDIA-MS 
aos 08/08/2019. 

2. OSCAR FERREIRA DE ARAU-
JO com 89 anos , Era Viúvo(a) 
de ETELVINA CARDOSO DE 
ARAUJO sendo filho(a) de AN-
TONIO FERREIRA DE ARAUJO 
e MARIA EGIDIA DA SILVA.deixa 
filho(s): MARIA, OSMAIR, JOSE 
CARLOS, IRENE ( MAIORES ), 
Falecido em: 20/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 21/08/2019. 

3.SIDNEY DE  MOURA com 83 
anos , Era Viúvo(a) de OSCAR 
ALVES DE MOURA sendo fi-
lho(a) de RAPHAEL ANTONIO 
SANCHES e FRANCISCA MU-
NHOZ.deixa filho(s): LICIA, ANA 
MARIA, VALQUIRIA, RAQUEL, 
PEDRO ( MAIORES ), Falecido 
em: 20/08/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 21/08/2019. 

4.SERGIO ROSA com 79 anos , Era 
Viúvo(a) de OLGA PRAVATTI ROSA 
sendo filho(a) de JOSE ROSA e 
ALZIRA DOS SANTOS ROSA.dei-
xa filho(s): ROGERIO,MARCELO,-
TELMA -MAIORES, Falecido em: 
21/08/2019, Velado(a) no CANDE-
LARIA, e sepultado(a) no CANDE-
LARIA aos 22/08/2019. 

5.JOSE ROBERTO NOGUEIRA 
com 52 anos , Casado (a) com 
ROSANA GOMES DOS SANTOS 
NOGUEIRA sendo filho(a) de JOSE 
PEDRO NOGUEIRA e ALICE PE-
RES NOGUEIRA.deixa filho(s): 
KARINE 28, LUCAS 25, JOEL 23, 
Falecido em: 21/08/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no JARDIM MEMORIAL aos 
22/08/2019. 

6.WILSON VIEIRA com 72 anos , 
Vivia em União Estável com APA-
RECIDA MENEGON GATO sendo 
filho(a) de ABILIO VIEIRA e ADELI-
NA DA SILVA VIEIRA.deixa filho(s): 
MARCIA 43, CRISTINA 40, JESSI-
CA 27, Falecido em: 21/08/2019, 
Velado(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 22/08/2019. 

7.8 - JOSEFA OROSCO DE TO-
LEDO com 92 anos , Era Viúvo(a) 
,  sendo filho(a) de JOÃO OROS-
CO e ALMERINDA DE PINO.deixa 

filho(s): ELISETE, DULCE E HEN-
RIQUE, Falecido em: 21/08/2019, 
Velado(a) no MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no CEMITÉRIO EM  SANTO 
ANDRÉ aos 22/08/2019. 

8.HELIO NATALE com 81 anos 
, Era Viúvo(a) de APARECIDA 
ANTONIACCI NATALE sendo fi-
lho(a) de LUIZ NATALE e BRIGIDA 
BEISSMANN.deixa filho(s): HEI-
TOR, MADALENA, NADIR, INES, 
CLARICE ( MAIORES ), Falecido 
em: 22/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
23/08/2019. 

9.AMANDIO DA SILVA GONÇAL-
VES com 97 anos , Era Viúvo(a) 
de EURISMAR LOPES DE ARAU-
JO sendo filho(a) de FRANCISCO 
GONÇALVES GOMES e REME-
DIOS DA SILVA OTERO.deixa 
filho(s): ALEXANDRE, RENATO ( 
TODOS MAIORES ), Falecido em: 
22/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
23/08/2019. 

10.MARIA DA PASCOA com 63 
anos , Era Solteiro(a) sendo filho(a) 
de MOACIR NOE DE LANA e JO-
ANA D’ ARC GUILHERME.deixa 
filho(s): ANA PAULA 45, SILVIA 42, 
Falecido em: 22/08/2019, Velado(a) 

no JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
23/08/2019. 

11.ARACELES PARRA MEDINA 
FANTOZZI com 88 anos , Era Viúvo(a) 
de DURVAL FANTOZZI sendo filho(a) 
de TELESPHORO PARRA e JOANNA 
MEDINA.deixa filho(s): DECIO 66,LU-
CIANO 64,DURVAL 59, Falecido em: 
22/08/2019, Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 23/08/2019. 

12.NEIDE ROMAO com 76 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de EUGENIO 
ROMÃO e HAIDEE CARVALHO RO-
MÃO.NAO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 22/08/2019, Velado(a) no CRISTO 
REDENTOR, e sepultado(a) no CEM. 
CRISTO REDENTOR -SANTO AN-
DRE-SP aos 23/08/2019. 

13.MANOEL GENESIO DA CRUZ 
com 85 anos , Casado (a) com MA-
RIA DE LOURDES BARBOSA CRUZ 
sendo filho(a) de TEODORA MARIA 
DE JESUS.deixa filho(s): LUIZ,. MA-
RIA, VANTUIR, REGINALDO MAIO-
RES E EDGAR (FAL), Falecido em: 
22/08/2019, Velado(a) em ITUPEVA, e 
sepultado(a) no CEM.  MUNICIPAL DE 
ITUPEVA-SP aos 23/08/2019. 

14.LEONILDA PERES BICUDO com 
89 anos , Era Viúvo(a) de BENEDICTO 
DE CAMPOS BICUDO sendo filho(a) 

de ANTONIO PERES e ESPERANÇA  
ASSENCIO.deixa filho(s): MARLENE 
70, JAIR 68, LOURDES 66, ANTONIO 
63, Falecido em: 23/08/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no CEMI. MUN. DE PIRAJU SP 
aos 24/08/2019. 

15.LUISA MARCHETTI SALTURA-
TO com 86 anos , Era Viúvo(a) de 
EMILIO SALTURATTO sendo filho(a) 
de MARIO MARCHETTI e VIRGINIA 
CACHEFFO.deixa filho(s): LUIZ, MA-
RIA, SILVINO, IVONE ( MAIORES 
),Falecido em: 23/08/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS INDAIAS aos 
24/08/2019. 

16.PEDRO BENTO com 77 anos , 
Era Viúvo(a) de MARIA DE LOUR-
DES BENTO sendo filho(a) de  e DE-
OLINDA VALIAS.deixa filho(s): ANA, 
REGINALDO, DEONILIA (MAIORES), 
Falecido em: 23/08/2019, Velado(a) 
no SALTENSE, e sepultado(a) no 
CEM. DA SAUDADE SALTO SP aos 
24/08/2019. 

17.ALBINO MOREIRA DOS ANJOS 
com 59 anos , Era Divorciado(a) de 
JOSELINA PEREIRA PAIVA sendo 
filho(a) de JOÃO MOREIRA DOS 
ANJOS e LAURINDA PEREIRA DOS 
ANJOS.deixa filho(s): EDERSON 
(MAIOR ), Falecido em: 24/08/2019, 
Velado(a) no JARDIM MEMORIAL, e 

sepultado(a) no JARDIM MEMORIAL 
aos 25/08/2019. 

18.CLAUDINEI CENZI com 59 anos 
, Casado (a) com MARIA DE JESUS 
BIANCHI CENZI sendo filho(a) de 
SERGIO CENZI e AURORA LONGAT-
TI CENZI.deixa filho(s): NADIA 39,GIL-
MAR 36, Falecido em: 24/08/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, e se-
pultado(a) no CANDELARIA aos 
26/08/2019. 

19.IVONNE FLORIPES MANTO-
ANELLI com 90 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de LUIZ MANTOANELLI 
e CLORINDA COPPINI. NAO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 25/08/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, e se-
pultado(a) no CANDELARIA aos 
25/08/2019. 

20.WALDIR MOZER com 64 anos 
, Casado (a) com TEREZA GAS-
PARELLI MOZER sendo filho(a) de 
ANTENOR MOZER e ALICE MAS-
QUIETO MOZER.deixa filho(s): LA-
RISSA 30,VINICIUS 29, Falecido em: 
25/08/2019, Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 26/08/2019. 

21.JOAQUIM WALTER GUISE com 
92 anos , Era Viúvo(a) de DEVES 
MURBAK GUISE sendo filho(a) de 
RICIERI GUISE e LUZIA SCARPIM.
deixa filho(s): ELIANA 65,ALVARO 

64,TELMA 63,QUEILA 61,DEL-
TER 59 ,WALTER 57, Falecido em: 
25/08/2019, Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 25/08/2019. 

22.JOSE ROMANO BEZERRA com 
72 anos , Casado (a) com SOFIA 
MARIA DA CONCEIÇAO BEZERRA 
sendo filho(a) de ROMANO FRAN-
CISCO DOS SANTOS e ALEXAN-
DRINA OLIVIA DA CONCEIÇAO.deixa 
filho(s): JOSE AIRTON 46,WILSON 
42,ADRIANO 38,LEANDRO 36,DAIA-
NE 33,ELIANE 33, Falecido em: 
25/08/2019, Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no JARDIM 
MEMORIAL aos 26/08/2019. 

23.ALEXANDRE BRESCIA com 85 
anos , Casado (a) com RAIMUNDA DA 
SILVA BRESCIA sendo filho(a) de VIR-
GILIO BRESCIA e ANTONIA FELICIA-
NO.deixa filho(s): CARLOS, ELIAS,E-
LIZABETH,MOISES,ELIETE,ELIZETE 
( FILHOS MAIORES),   ALEXANDRE 
(FAL), Falecido em: 25/08/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS INDAIAS 
aos 26/08/2019. 

24.LEOLINA DA COSTA ROCHA 
com 84 anos , Casado (a) com JOSE 
PEREIRA DA ROCHA sendo filho(a) 
de FRANCISCO JOSE DA COSTA 
e MARIA BRITO DA COSTA.deixa 
filho(s): BEATRIZ, MARIA VILMA, 

JUVENILDO, NIVALDO, EDSON, 
IDENISE, EDUARDO, EDNA, VA-
NILDO (MAIORES), Falecido em: 
26/08/2019, Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 27/08/2019. 

25.ADEMIR JOSE DE DEUS com 
54 anos , Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de SIZINO JOSE DE  DEUS 
e ISABEL SOARES DE DEUS.dei-
xa filho(s): JAQUELINE, GEISEBEL, 
CASSIA ( MAIORES ), Falecido em: 
26/08/2019, Velado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
27/08/2019. 

26.CICERO PEREIRA BRITO com 
20 anos , Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de SIPRIANO DAMASCENA 
BRITO e MARIA INÊS DE JESUS 
PEREIRA.NÃO DEIXA FILHOS., 
Falecido em: 26/08/2019, Velado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 28/08/2019. 

27.SEBASTIANA CUSTODIO com 
86 anos , Era Solteiro(a) sendo fi-
lho(a) de MANOEL CUSTODIO e 
ROSA CRISTIANO.deixa filho(s): 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 27/08/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
28/08/2019.

Condomínio Jardim dos 
Lagos.  Área 525 m. 

Valor R$ 540,00 
(o metro quadrado)

VENDO TERRENO 

Tratar com Denis 
(19) 9 9659 4444

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

SALÃO COMERCIAL –REC. 
CAMPESTRE JÓIA - 250m² 
construídos. Cozinha, me-
zanino, lavanderia, 02 WC’s 
sendo 01 adaptado p/ cadei-
rante. - 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+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413

 
Vendo 6 cadeiras marca: 
Brigatto. Valor: R$400,00 

F.: (19) 3834-6769 / (19) 
99458-0298
Vendo 1 mesa de granito por 
R$150,00 F.: (19) 3834-6769 
/ (19) 99181-1474
Vendo escrivaninha nova 
sem uso R$150,00. F.: (19) 
3875-4737 / (19) 99380-
5379
Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 30x42 
para sublimação de cami-
setas, almofadas, mouse 
pad, azulejo, mais Prensa 
para Canecas. R$ 900. F.: 
(19)98125-2939
Vendo berço - berço ame-
ricano 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 cos-
tura Singer zig zag aceito 
cartão R$300,00 F.: (19) 
98174+E83-5270
Vende-se Dvds raros, se-
riados, desenhos, entre ou-
tros Fone: (19)99193-2917 
WhatasApp
Vende-se Bacia de banhei-
ro branca para por caixa 
R$20,00 Fone: (19)99193-
2917 WhatasApp
Vende-se uma camera Te-
ck-Pick nova sem uso na 
caixa, grava, filma, e serve 
como web-cam R$300,00  
Fone: (19)99193-2917 Wha-
tasApp
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 What-
sApp  F.: (19) 98359-3991
Vendo Bicicleta Scoot. De 
R$2.000,00 por R$1.000,00.  
F.: (19) 3935-6985
Vendo Máquina de costu-
ra Industrial Kingtex Valor 
R$600,00 F.: (19) 3834-7739 
/ (19) 99750-8856

 
Vendo FIT Lx - 2017 único 
dono 25.000 km. Ar, di-
reção 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 Eletrôni-
ca Profº Riccó - Analog/
Digital/Potência Eletric/Inst. 
Elétricas comandos elétri-
cos (somente teoria) Aulas: 

Individuais ou grupos de até 
5 alunos Aulas: (R$60,00 
horas seunda a sábado) F.: 
(19) 98714-0111
Ofereço-me para instala-
ção, manutenção, revisão 
preventida e corretiva de 
alarmes, cameras cftv, cer-
ca eletrica, porteiro e video 
porteiro entre outros. Preços 
promocionais Indaiatuba e 
região. Faça um orçamento 
sem compromisso  Fone: 
(19) 99193-2917 WhatsApp
Ofereço-me como pedreiro 
encanador, reformas em ge-
rais e pequenos reparos na 
construção civil.Tratar com 
João. F.: (19) 98329-8580 
WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, enca-
nador, 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 passadei-
ra e faxineira atendo a domi-
cilio F.: (19) 99448-0082 Val
Ofereço-me como Mani-
cure e Pedicure pé e mão 
R $ 2 5 , 0 0  s o b r a n c e l h a 
R$10,00. Atendo tambem a 
domicilio F.: (19) 99369-5615
Ofereço-me como motorista 
de Uber Falar com Anders-
son F.: (19) 99410-0364
Ofereço-me com trabalhos 
em tricô sob encomenda 
F.:(19) 3935-1633
Ofereço-me como caseiro 
para fazer pequenos servi-
ços. Tenho 75 anos, tenho 
boa sáude, sou aposentado. 
Não preciso receber nenhum 
dinheiro. Só preciso da mo-
radia Fone.: (15)99646-7494 
/ (19) 3327-6387

Ofereço-me como assis-
tência técnica em máqui-
na de costura industrial F.: 
(19)99212-1731
Ofereço-me como consul-
tora Hinode, Herbalife, Na-
tura, Avon e Jequiti entrega 
a domicil io Elsa F.: (64) 
99224-6033
Ofereço me para trabalhar 
como anfitrião de caozinhos 
com amor e carinho , sendo 
para passear e aconchego 
dormir ,perto da Av: Kennedy 
(sumerboll). Indaiatuba. Elza 
Maria Fone: (64) 99224-6033
Ofereço me para trabalhar 
como GTE de loja. Possuo 
experiência com vendas, 
sendo que sempre bati em 
primeiro lugar em vendas 
nas empresas em que atuei, 
sendo lojas ou como secre-
tária de vendas Fone: (64) 
99224-6033
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