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Câmara Municipal aprova série de normas após reuniões com motoristas, taxistas e técnicos
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O  projeto de lei 
113/2019, de autoria do 
Executivo Municipal, foi 
aprovado durante a 27ª 
Sessão Ordinária da Câma-
ra Municipal, realizada na 
última segunda-feira (7). 
A proposta dispõe sobre o 
serviço de transporte remu-
nerado privado individual 
de passageiros, mediante 
o uso de plataformas tec-
nológicas de comunicação 
em rede. O cadastramento 
dos prestadores de ser-
viços, pessoas físicas e 
jurídicas, e a fiscalização 
do serviço caberá ao órgão 
responsável pela gestão 
de transportes coletivo e 
individual do município. 
O projeto aguarda a sanção 
do prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) para definição  das 
datas para início da regu-
larização e cadastramento 
dos motoristas.

D e  u m  t o t a l  d e 
169.555 eleitores ap-
tos ao voto na cidade, 
101.606 já passaram pela 
biometria obrigatória. Se-
gundo dados divulgados 
na quarta-feira (9) pelo 
Cartório Eleitoral da 211ª 
Zona Eleitoral, de Indaia-
tuba, faltando apenas 68 
dias para o término do 
prazo, 67.949 eleitores 
ainda precisam realizar a 
coleta de suas impressões 
digitais. Um novo posto 
deve ser aberto em breve, 
no Polo Shopping. 

Para tomar a “dose zero”, basta procurar a unidade de saúde mais próxima da residência com a carteira de vacinação

67.949 eleitores ainda não fizeram coleta das impressões digitais
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Will Smith estrela Projeto Gemini
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DIVULGAÇÃO

Henry Brogan é o melhor assassino profissional do mundo. Quando decide se apo-
sentar, se torna alvo da Agência de Inteligência de Defesa dos Estados Unidos e é 
caçado por um clone de si mesmo, que pode esconder um grande segredo. P. A18

Lançada na última terça-feira (8), a iniciativa, criada nacionalmente por Rodrigo 
Sabatini em Santa Catarina e que deu origem ao Instituto Lixo Zero Brasil, será 
comandada pelo mesmo grupo que promoveu o Dia Mundial da Limpeza. P. A7

TROFÉU PRIMAVERA FUTSAL
Faltam apenas 
30 dias para 
Frutos 2019

Sub-17 vence 
e está perto de 
classificação

ADI arranca 
empate fora e 
segue na briga
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Editorial
Criar e Inovar!

Artigos

Conforme você pode conferir na página 3 desta edi-
ção, a Câmara Municipal aprovou projeto que regula-
menta o serviço de transporte remunerado privado in-
dividual de passageiros, mediante o uso de plataformas 
tecnológicas de comunicação em rede. Ou seja, ferra-
mentas conhecidas e já populares como Uber e 99. No 
entanto, o que vamos discutir aqui não é exclusivamente 
a necessidade de se regulamentar, mas também a cons-
tante busca da sociedade por se reciclar e evoluir. 

Em 2017, motoristas que já trabalhavam com estes 
aplicativos organizaram uma mobilização no Distrito Fe-
deral para regulamentar esta nova ocupação, o que causou 
intensa preocupação nos taxistas. Inicialmente, o que pa-
recia uma disputa injusta foi ganhando novos contornos, 
até que a proposta fosse aprovada. Desde então, estes apli-
cativos vêm se tornando cada vez mais populares. 

Existem aqueles que defendem, alegando que o cliente 
tem o poder de escolher qual serviço contratar. Temos aque-
les que ainda criticam, afirmando que tais serviços não tra-
zem segurança. No entanto, é preciso apontar que a tecnolo-
gia continua evoluindo e trazendo mudanças na sociedade. 

Mudanças estas que não se aplicam apenas ao mer-
cado de transporte, mas também ao jornalismo. Oras, o 
jornal impresso trava uma briga diária para manter-se 
relevante, enquanto o digital avança a passos largos. Na 
vanguarda, o Mais Expressão lança novos produtos na 
internet e no audiovisual, em busca de novos leitores, 
espectadores e clientes, mas sempre com uma máxima: 
temos espaço para todos. Basta saber criar e inovar! 

Caixa promove Semana  
Nacional de Conciliação

Mercado espera que 2019  
termine com inflação em 3,42%

Nesta semana cerca de 120 mil clientes 
da Caixa Econômica Federal em todo o 
país, com dívidas cobradas na Justiça, 
poderão renegociar os débitos. O 
banco promove a Semana Caixa de 
Conciliação, que facilitará a regu-
larização das dívidas com descontos 
de até 90% para pagamentos à vista. 
A ação abrange 71 mil pessoas físi-
cas, das quais um quarto poderá quitar 
dívidas.

Instituições financeiras reduziram, pela 
nona vez seguida, a estimativa para a 

inflação este ano.
Segundo pesquisa do Banco 

Central (BC) feita junto ao mercado 
financeiro, divulgada todas as segun-
das-feiras pela internet, a previsão 

para a inflação, calculada pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Am-

plo, passou de 3,43% para 3,42% em 2019.
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O filme “Coringa” estreou recentemente no Brasil e tem provocado muitos comentários por diversas razões distintas. 
Seja por questões políticas, sociológicas ou psicológicas, a obra permite uma série de reflexões sobre a humanidade, em 
geral, e sobre o Brasil, em particular. O desconforto que a película produz em parte da plateia é algo a ser observado 
com atenção. 

O protagonista que dá nome ao título é alguém desequilibrado mentalmente que, após ficar muito tempo calado, 
sendo submetido a situações de humilhação, explode em fúria. Quando isso ocorre, ele passa a apostar no caos, divertin-
do-se com a balbúrdia e galvanizando a atenção de uma turba ensandecida na cidade. A semelhança com a vida pública 
brasileira é evidente, independentemente de qual orientação ideológica esteja no poder. Seja à esquerda ou à direita, as 
figuras políticas estão primando pela adoção de posturas desarrazoadas há mais de quinze anos, sentindo-se legitimadas 
pelo apoio fanático de parte da população, dado o caráter personalista da comunidade nacional. A espetacularização do 
mal realizada pelo Coringa, durante uma cena em que é entrevistado na TV, guarda semelhança com a atitude ostensiva 
de desprezo a certo grau de decoro exigido pelo cargo ocupado por alguns líderes nacionais, fenômeno especialmente 
observado após o fim da gestão de Fernando Henrique Cardoso. 

Sob o prisma psicológico, interessa observar a postura do palhaço magistralmente interpretado por Joaquin Phoenix, 
sob a direção de Todd Phillips. Em certo momento, o ressentimento e a frustração que o protagonista carrega dentro de 
si explodem em violência, exteriorizada em atos extremos, aceitos por parte da coletividade, a qual o idolatra. Há uma 
mudança de paradigma em que aquilo que era errado passa a ser o novo certo, dada a influência multiplicadora da ação 
do Coringa. Tal fenômeno também é observado em território nacional, no campo social e político.

Socialmente, a parcela da população que não foi ouvida durante muito tempo em questões econômicas e de costumes 
assomou no cenário da disputa por poder, vociferando o ressentimento que, até então, reprimira. Assim como o protagonista 
do filme muda seu comportamento (inclusive fisicamente, pois em vez da postura encurvada, passa a caminhar de modo 
mais ereto) quando tem acesso ao poder materializado em uma arma de fogo, a chegada ao cume político pela esquerda 
ou pela direita tem evidenciado a inabilidade em manter um canal de diálogo permanente e com fins republicanos com 
o interlocutor do campo oposto.

Isso não significa que chegarão a um consenso, mas permite a ventilação dos canais democráticos, algo em falta no 
Brasil há muitos anos. Quando o Coringa pinta não só o rosto, mas a própria língua, ele internaliza a personagem. Esse 
é o perigo a que está exposta a sociedade, quando solta seus monstros antes reprimidos e veste a máscara do mal, como 
demonstram as redes sociais e o ambiente político pós-FHC.

Último ponto a ser analisado diz respeito à influência que o filme pode produzir nas pessoas a partir da interpretação 
sobre a relação entre o personagem principal e o meio no qual está inserido.

Diferentemente do que se tem dito, Coringa não é vítima da sociedade, a qual apenas aciona gatilhos para sua explosão, 
com a imposição de dificuldades severas de sobrevivência, inclusive de modo violento em determinados momentos. Ele 
não é, de modo algum, inocente, ficando claro desde o início o distúrbio comportamental do protagonista.

A ideia de que a película pode fomentar atos ilícitos tem um pressuposto equivocado: que o bom se torna mau mera-
mente pela indução por fatores externos, sem considerar a semente do mal inerente a todos os seres humanos. Não é um 
ser “do bem” que altera sua essência, mas alguém que não sabe lidar com as dificuldades existenciais. Como consequência 
preocupante da referida crítica, pode haver tentativa de censura à liberdade de expressão, supostamente pelo efeito que 
a ficção poderia causar sobre a realidade. Tal fenômeno é típico de uma sociedade que retira a responsabilidade dos seus 
indivíduos, infantilizando-os.

Violência simbólica da arte é catarse, forma de vazar a violência que cada um traz dentro de si, de modo potencial, 
sem ter que materializá-la. O incômodo, talvez, seja provocado pelo fato de que o espectador é obrigado a ver seu reflexo 
no espelho. Se a imagem não é boa, a tendência, narcisicamente, é repeli-la.

Um país de Coringas

Respeitável público,
Não está fácil ser adulto nos dias atuais.
Quando somos crianças, o aprendizado é um diverti-

mento, toda e qualquer brincadeira diverte, sorri a toda 
hora e por qualquer coisa, as broncas são esquecidas ra-
pidamente e faz-se amizade fácil, sem nenhum interesse, 
a não ser pelas brincadeiras; além dos sonhos que são, na 
cabeça da criança altamente possíveis.

Ai, a criança cresce. Torna-se adulto. O aprendizado 
torna-se obrigatório se quiser uma posição melhor na em-
presa; brincadeira torna-se atitude irresponsável; guarda 
mágoas se alguém disse algo que não gostou, e aqueles 
sonhos de criança, vão encontrando dificuldades ante aos 
obstáculos que aparecem, entre outras coisas porque não 
“fez” amizade com o tal do QI (Quem Indica), que não 
viu nenhum interesse na amizade.

E ainda tem que manter as aparências 
nas redes sociais, estar sempre conec-
tado, responder quase que instantanea-
mente os diversos aplicativos de men-

sagens, estar informado das várias 
operações, que não são matemáticas.

Se nesse turbilhão, aquela 
criança do seu tempo de criança 
não sair vez ou outra para brincar, 
ser adulto torna-se muito chato.

Feliz dia das crianças. Incluin-
do a sua interior.

Ser criança

Hilton Rufino é radialista formado em Comunicação Social, palha-
ço, animador de palco e mágico, interprete do Koringa - bobo da corte 
- que atua desde 1989, se apresentando 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. Apresen-
tou-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

Elton Duarte Batalha – Professor de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Advogado. Doutor em Direito.
Sobre o Mackenzie A Universidade Presbiteriana Mackenzie está entre as 100 melhores instituições de ensino 
da América Latina, segundo a pesquisa QS Quacquarelli Symonds University Rankings, uma organização inter-

nacional de pesquisa educacional, que avalia o desempenho de instituições de ensino 
médio, superior e pós-graduação.
Informações: Assessoria de Imprensa Universidade Presbiteriana Mackenzie
imprensa@mackenzie.br  Contato: (11) 2766-7280 Celular de plantão: (11) 9.8169-9912
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Transporte por aplicativo é regulamentado
Câmara Municipal aprova série de normas após reuniões com motoristas, taxistas e técnicos

DIVULGAÇÃO

O projeto de lei 
113/2019, de au-
toria do Executivo 

Municipal, foi aprovado 
durante a 27ª Sessão Ordi-
nária da Câmara Munici-
pal, realizada na última se-
gunda-feira (7). A proposta 
dispõe sobre o serviço de 
transporte remunerado pri-
vado individual de passa-
geiros, mediante o uso de 
plataformas tecnológicas 
de comunicação em rede. 
No total, os vereadores 
apresentaram 79 propositu-
ras, sendo 54 indicações, 11 
moções e 14 projetos de lei. 

O cadastramento dos 
prestadores de serviços, 
pessoas físicas e jurídi-
cas, e a fiscalização do 
serviço caberá ao órgão 
responsável pela gestão 
de transportes coletivo e 
individual do município. 
A prestação de serviço 
remunerado privado de 
transporte individual de 
passageiros através de 
plataformas tecnológi-
cas dependerá do prévio 
cadastramento do mo-
torista colaborador e da 

Provedora de Rede de 
Compartilhamento (PRC) 
junto à Administração 
Municipal e das seguintes 
autorizações: Certifica-
do de Autorização de 
Operação (AOP) para as 
empresas e o Certificado 

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

de Autorização Operacio-
nal (CAO) para pessoas 
físicas qualificadas como 
motorista colaborador. 

“O Uber e o 99, apli-
cativos utilizados em inú-
meros países e em todo 
o Brasil, também têm de 

Segundo Cebolinha, era preciso demonstrar bom senso, paciência e espírito democrático para chegar a um consenso no projeto

Principais pontos do projeto

(MDB), comandou as 
reuniões preparatórias e 
foi autor de três emendas 
modificativas. “Este é um 
assunto que já gerou mui-
ta polêmica em dezenas 
de cidades e, em algu-
mas, até atos de conflito 
aberto”, observou. “Pre-
cisávamos demonstrar 
bom senso, paciência e 
espírito democrático para 
que fosse possível chegar 
a um projeto que atendes-
se o interesse de todos. 
E tenho certeza de que 
conseguimos: além do 
projeto, as quatro emen-
das – sendo uma delas de 
autoria do líder da oposi-
ção, vereador Alexandre 
Peres (SD) – receberam 
aprovação unânime”.

O Mais Expressão 
procurou a Secretaria 
Municipal de Relações 
Institucionais e Comu-
nicação pedindo deta-
lhes sobre a aplicação do 
projeto e as datas para 
início da regularização e 
cadastramento dos mo-
toristas. No entanto, até 
a tarde de ontem (10), o 
prefeito Nilson Gaspar 
(MDB) ainda não havia 
sancionado o projeto.  

- O serviço será 
prestado sob regime de 
autorização

- Para obtenção da 
autorização, a platafor-
ma ou aplicativo deverá 
realizar prévio cadastra-
mento no sítio eletrôni-
co da Prefeitura

-  O motorista deve-
rá apresentar certidão 
negativa de distribuição 
criminal relativamente 
aos crimes de homi-
cídio, roubo, estupro, 

crimes praticados contra 
menores ou vulneráveis 
e crimes de trânsito de 
qualquer espécie

- Apresentar compro-
vante de seguro de Aci-
dentes Pessoais a Passa-
geiros de, no mínimo, R$ 
50 mil por passageiro

- Poderão ser cadas-
trados até dois motoristas 
para cada veículo, visando 
ao seu compartilhamento

- O veículo não poderá 
ter idade superior a dez anos 

- Ser aprovado em 
inspeção veicular e am-
biental anual

- Fica instituída a Taxa 
de Fiscalização, Con-
trole e Gerenciamento 
(TFCG), fixada em 1,5 
UFESP (Unidade Fiscal 
do Estado de São Paulo, 
atualmente no valor de 
R$ 26,53), por veículo 
cadastrado

- A TFCG deverá ser 
recolhida mensalmente 
em favor do município 

até o 10º dia útil do mês 
subsequente ao mês de 
competência

- A inobservância 
das obrigações estatu-
ídas sujeitará o infra-
tor, de acordo com a 
gravidade da infração, 
à penalidade de adver-
tência, multa à cassação 
da autorização

- Ao motorista puni-
do com a pena de cassa-
ção não será concedida 
nova autorização pelo 
período de dois anos

se adaptar às novas nor-
mas se quiserem operar 
em Indaiatuba”, afirmou 
o presidente da Câma-
ra, Hélio Ribeiro (PSB) 
que lembra: até chegar à 
aprovação, o projeto foi 
discutido por técnicos, re-

presentantes dos motoris-
tas de aplicativos, taxistas 
e vereadores (da situação 
e da oposição). “Todos 
estão de parabéns. Esta 
lei é fruto do consenso”.

O líder do prefeito 
na Câmara, Luiz Alber-
to ‘Cebolinha’ Pereira 
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CMDCA anuncia novos conselheiros tutelares para 2020-2024
ELEIÇÃO

Aproximadamente 
quatro mil pessoas fo-
ram às urnas para votar 
nos 53 candidatos a 20 
vagas para gestão 2020-
2024 do Conselho Tute-
lar. A eleição aconteceu 
no domingo (6) e foi pro-
movida pelo CMDCA 
(Conselho Municipal 
dos Direitos das Crian-
ças e dos Adolescentes).

Os eleitos devem exer-
cer o cargo em provimen-
to pelo Conselho Tutelar e 

Faltando 68 dias para término do prazo, 67.949 ainda não fizeram coleta das impressões digitais

Biometria alcança 59,93% dos eleitores

Para realizar cadastro, é preciso levar documento original com foto e comprovante de residência

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

D e  u m  t o t a l  d e 
169.555 eleitores ap-
tos ao voto na cidade, 
101.606 já passaram pela 
biometria obrigatória. 
Segundo dados divulga-
dos na quarta-feira (9) 
pelo Cartório Eleitoral 
da 211ª Zona Eleitoral, 
de Indaiatuba, faltando 
apenas 68 dias para o 
término do prazo, 67.949 
eleitores ainda precisam 
realizar a coleta de suas 
impressões digitais. Para 
acelerar estes números, 
o Cartório local deve 
abrir, nos próximos dias, 
um posto dentro do Polo 
Shopping Indaiatuba. 

“Chegamos a 59,93% 
do total de eleitores em 
Indaiatuba, número que 
ainda é baixo, se levarmos 
em consideração que o 
prazo final termina em 19 
de dezembro”, afirma Li-
lian Dalva Silva da Lima, 
chefe do Cartório Eleito-
ral da 211ª Zona Eleitoral. 
“Atendemos, em média, 

400 pessoas por dia. O 
ideal seria atendermos de 
700 a 800 pessoas, para 
evitar filas quilométricas. 
Já esperamos um pico em 
novembro e dezembro”. 

Lilian conta que a 
procura aumentou nos 
últimos dias. “Como em 
alguns municípios o prazo 

da biometria obrigatória 
termina em outubro, o 
TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) intensificou a 
campanha pela obrigato-
riedade”, conta. “Muitas 
pessoas estão confun-
dindo a data e pensando 
que, em Indaiatuba, tam-
bém acaba este mês. Por 

isso, temos alguns dias 
agitados. Mas ainda está 
abaixo do esperado”. 

Para ajudar na tarefa de 
coletar a biometria antes 
do prazo determinado, o 
Cartório Eleitoral promo-
ve mais um plantão no pró-
ximo sábado, 19 de outu-
bro, das 8h às 13h. “Além 

disso, nos próximos dias 
teremos um posto para 
coleta das impressões 
digitais no Polo Sho-
pping Indaiatuba, onde 
também realizaremos 
plantões”, revela Lilian. 

Objetivo
O Programa de Iden-

tificação Biométrica da 
Justiça Eleitoral tem por 
objetivo cadastrar os da-
dos biométricos (impres-
sões digitais, fotografia 
e assinatura) de todo o 
eleitorado, em âmbito na-
cional, para garantir que 
o eleitor seja único no 
cadastro eleitoral. Dessa 
forma, uma pessoa não 
poderá tentar se passar 
por outra ao se apresen-
tar para o exercício do 
voto. A meta é concluir 
o projeto até 2022.

Se o eleitor perder 
o prazo, o título pode-
rá ser cancelado. Sem o 
documento, o eleitor não 
conseguirá emitir pas-
saporte nem carteira de 
identidade. Se tiver fun-
ção ou emprego público, 

poderá ficar sem receber 
o salário. Além disso, não 
conseguirá obter emprés-
timos em bancos públicos 
nem se matricular em ins-
tituições de ensino, entre 
outros impedimentos.

A chefe do Cartório 
Eleitoral revela que os 
horários de maior mo-
vimento se concentram 
na parte da manhã, entre 
8h e 10h, e no final da 
tarde, entre 16h30 e 18h. 
“O começo da tarde é 
bastante tranquilo e con-
seguimos atender quem 
não fez o agendamento 
da biometria pelo site 
do Tribunal Regional 
Eleitoral de São Paulo 
(TRE-SP)”, informa.

Para realizar seu ca-
dastro, é necessário apre-
sentar documento oficial 
de identificação que con-
tenha foto e comprovante 
de residência recente. O 
Cartório funciona de se-
gunda a sexta-feira, das 
9h às 18h, na Rua 13 de 
Maio, 834, no Centro). 
Mais informações pelo 
telefone (19) 3834-6378.

cada membro deverá cum-
prir jornada mínima de 30 
horas semanais, além de 
submeter-se aos turnos 
de trabalho e plantões, no 
local ou à distância. Os 
conselheiros Tutelares 
eleitos terão como va-
lor de vencimento de R$ 
4.144,00 mensais. 

A posse dos candidatos 
vencedores será dada pelo 
prefeito Nilson Alcides 
Gaspar (MDB) em ceri-
mônia prevista para 10 

de janeiro de 2020. Os 
titulares serão Adriana 
da Silva Vieira Antônio 
(1.033 votos), Constância 
Aparecida Borges (931), 
Thaís Aparecida de Olivei-
ra (875), Sonia Aparecida 
da Silva (860), Maiara de 
Oliveira (858), Ivone Dias 
(773), Vanderlei Bernardi-
netti Junior (598), Juliana 
da Silva Ferreira (529), 
Ana Roberto Feitoza Ri-
beiro (497) e Roselene 
Aparecida de Castro (443).
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Sarampo é alvo de campanha nacional
Dia D, de mobilização, acontece em seis pontos pela cidade no próximo dia 19, das 8h às 17h  

A Secretaria Mu-
nicipal de Saú-
de participa da 

Campanha Nacional de 
Vacinação Seletiva con-
tra o Sarampo, que teve 
início na última segunda-
-feira (7) e segue até o dia 
25 de outubro. O Dia D, 
de mobilização, acontece 
no sábado, dia 19, em 
seis pontos da cidade. A 
vacina será aplicada nas 
crianças não vacinadas de 
seis meses a menores de 
cinco anos de idade. To-
das as Unidades de Saúde 
estão aptas para aplicação 
de segunda a sexta-feira. 
Basta comparecer com a 
carteirinha de vacinação.

“Neste primeiro mo-
mento, o foco são as 

que pode ser fatal. Sua 
transmissão ocorre na tos-
se, fala, espirro ou mesmo 
na respiração. Os princi-
pais sintomas são: febre 
acompanhada de tosse; 
irritação nos olhos; nariz 
escorrendo ou entupido; 
e mal-estar intenso. 

Em torno de três a cin-
co dias, podem aparecer 
outros sinais e sintomas, 
como manchas verme-
lhas no rosto e atrás das 
orelhas que, em seguida, 
se espalham pelo corpo. 
Após o aparecimento das 
manchas, a persistência 
da febre é um sinal de 
alerta e pode indicar gra-
vidade, principalmente 
em crianças menores de 
5 anos de idade. A única 
maneira de evitar o sa-
rampo é pela vacina.

LAÍS FERNANDES/RIC-PMI

Análise do Adolfo Lutz confirma morte por febre maculosa

Haoc e Seprev discutem permanência de convênio médico

POSITIVO

NEGOCIAÇÕES

A Vigilância Epide-
miológica da Secreta-
ria de Saúde recebeu do 
Instituto Adolfo Lutz, 
na última segunda-feira 
(7), o resultado positi-
vo do exame para febre 
maculosa. A vítima foi 
Carmelina Alves Reis, de 
58 anos, moradora do Co-
linas do Mosteiro de Itaici 
que faleceu no dia 13 de 
setembro no Haoc (Hos-

O Hospital Augusto 
de Oliveira de Camargo 
(Haoc) poderá deixar de 
atender o convênio médi-
co do Seprev (Serviço de 
Previdência e Assistência 
à Saúde dos Servidores 
Públicos Municipais), a 

pital Augusto de Oliveira 
Camargo) no atendimento 
por convênio. O Mais 
Expressão noticiou o caso 
com exclusividade, no 
último dia 17 de setembro. 

A Prefeitura afirma ter 
intensificado as medidas 
com relação a precaução 
e informações sobre fe-
bre maculosa, realizando 
ações de orientações aos 
moradores do condomí-
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crianças que ainda não 
foram vacinadas. Nossa 
cidade tem uma pequena 
parcela que ainda não re-
cebeu a vacina, mas que-
remos que todas as nossas 
crianças fiquem imunes 
ao sarampo, pois só assim 
conseguiremos eliminar 
essa doença novamente. 
Por isso, contamos com a 
ajuda da população para 
verificar a carteirinha de 
vacinação e atualizá-la se 
for necessário”, comenta a 
secretária de Saúde, Gra-
ziela Garcia. Em novem-
bro, de 18 a 30, a cam-
panha contra o sarampo 
será destinada aos adultos 
jovens não vacinados de 
20 a 29 anos de idade.

O sarampo é uma do-
ença infecciosa grave, 
causada por um vírus, 

- Praça Dom Pedro I (Centro) 
- Praça do Cato (Cecap) 
- UBS 7 (Morada do Sol) 

- PSF Parque Corolla 
- UBS Camargo Andrade 
- UBS Jardim das Maritacas

LOCAIS DE VACINAÇÃO - Dia D – 19 de outubro, das 8h às 17h

nio, reforçou as placas 
como área de alerta e 
orientou o condomínio so-
bre as formas adequadas 
de prevenção. Além disso, 
mandou informativo de 
atenção aos sintomas e 
sinais de febre maculosa 
para equipes de saúde 
da cidade, tanto no aten-
dimento SUS (Sistema 
Único de Saúde), como 
na rede particular.

A febre maculosa é 
uma doença infeccio-
sa febril aguda, causada 
pela bactéria Rickettsia 
rickettsii. Os principais 
vetores e reservatórios são 
os carrapatos do gênero 
Amblyomma; o carra-
pato-estrela. De acordo 
com o Departamento de 
Vigilância Epidemioló-
gica, os equídeos, os ro-
edores, como a capivara, 

e os marsupiais, como o 
gambá, têm importante 
participação no ciclo de 
transmissão da doença. 

Mas o Amblyomma 
pode ser encontrado em 
aves domésticas (gali-
nhas, perus), aves silves-
tres (seriemas) e mamífe-
ros (boi, carneiro, cabra, 
cão, porco, veado, cachor-
ro do mato, coelho, cotia, 
quati, tatu, tamanduá).  

Nos humanos, a febre 
maculosa é adquirida 
pela picada do carrapato 
infectado e a transmissão 
geralmente ocorre quan-
do o carrapato permanece 
aderido ao hospedeiro 
por um período de, pelo 
menos, quatro a seis ho-
ras. Não há transmissão 
entre seres humanos, não 
sendo necessário o isola-
mento do paciente.

partir de 26 de novem-
bro. A princípio, o Haoc 
denunciou o contrato por 
não chegar a um acor-
do nas negociações em 
relação a valores, com 
reajuste solicitado de 4%. 
Entretanto, a autarquia in-

formou que o hospital está 
cumprindo o prazo de 60 
dias, previsto no contrato.

Em nota, o Haoc infor-
mou que “as negociações 
estão avançando, e tudo 
indica que em breve ha-
verá um acordo entre as 

partes e que outro ponto 
que está em negociação 
é o credenciamento para 
realização de exames, tais 
como cateterismo”. 

Procurado pelo Mais 
Expressão, o Seprev afir-
mou em nota que “segue 

em negociação com o 
Hospital Augusto de Oli-
veira Camargo, visando a 
continuidade dos serviços 
prestados por aquela ins-
tituição aos segurados e 
que, por enquanto, o prazo 
de atendimento segue até 

o dia 26 de novembro”. A 
autarquia reforça que pos-
sui uma rede credenciada 
de hospitais em Indaia-
tuba (Santa Ignês e Day 
Hospital) e Campinas 
(Santa Tereza, Samarita-
no e PUC Campinas).
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Na última ter-
ça-feira (8), o 
Plenarinho José 

Soliani, na Câmara Mu-
nicipal, recebeu o lança-
mento da Semana Lixo 
Zero em Indaiatuba. A 
iniciativa, criada nacio-
nalmente por Rodrigo 
Sabatini em Santa Cata-
rina e que deu origem ao 
Instituto Lixo Zero Brasil 
(ILZB), será comandado 
pelo mesmo grupo que, 
no dia 21 de setembro, 
promoveu o Dia Mundial 
da Limpeza na cidade. 

Fundado em 2010, 
o Instituto Lixo Zero Bra-
sil é uma organização da 
sociedade civil autôno-
ma, sem fins lucrativos 
pioneira na disseminação 
do conceito Lixo Zero 
no Brasil. Sua missão é 
articular, mobilizar e pro-
vocar novas atitudes nas 
comunidades promovendo 
a prática do Lixo Zero nos 
diversos segmentos da 
sociedade, promovendo a 
sustentabilidade da cadeia 
de resíduos para uma so-

Semana Lixo Zero busca conscientizar
Comissão que promoveu Dia Mundial da Limpeza lança evento que acontece entre dias 25 a 27 deste mês

DIVULGAÇÃO
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ciedade livre de descartes.
“É preciso que os 

empresários e empre-
endedores saibam usar 
o resíduo corretamente, 
e que ele pode se trans-
formar em negócio”, 
conta Lilian Bueno Gar-
rubbo, responsável pela 
apresentação da Semana 
Lixo Zero em Indaiatuba. 
“Precisamos aprender a 
descartar vidro, papel e o 
plástico, que não é ruim 
como falam. Ele pode ser 
reaproveitado, se trans-
formar em vários outros 
produtos e até mesmo em 
um combustível parecido 
com o óleo diesel”. 

“Por isso, a mesma 
comissão criada para o 
Dia Mundial da Limpe-
za em Indaiatuba deci-
diu promover a Semana 
Lixo Zero, uma iniciativa 
que acontece em todo 
Brasil”, aponta Lilian. 
“Lixo Zero é uma ati-
tude cidadã, despertar 
em todos este interesse 
pela responsabilidade e 
conhecimento. A partir 
daí, cabe à pessoa aplicar 
isso em seu cotidiano”.  

“Durante a Semana 
Lixo Zero teremos di-
versas ações como lim-
pezas urbanas, palestras, 
e estamos organizando a 
limpeza de uma nascente 
localizada no Distrito 
Industrial. Precisamos da 
participação e do apoio de 
todos”, afirma Lilian. “No 
Dia Mundial da Limpeza, 
recolhemos 400 quilos 
de lixo. Para se come-
morar? O ideal seria não 
recolhermos nada ou o 
mínimo possível”. 

Jovens
A Semana Lixo Zero 

começará de maneira 
modesta em Indaiatuba. 
“Teremos poucas ações, 
como palestras, limpezas 
urbanas, a adoção de pra-
ças/canteiros, manutenção 
de nascente”, revela Li-
lian. “Recrutar jovens de 
todas as escolas e capaci-
tá-los. O que é lixo? Quem 
coleta? Para onde vai? 
Entender a engenharia 
que envolve o lixo. Serão 
ações pedagógicas e esses 
jovens estudantes irão 
fazer parte dos multipli-
cadores de informações, 

serão os protagonistas da 
Semana Lixo Zero”. 

“Temos muitas ações 
a serem apadrinhadas. 
Entre os dias 25 a 27 de 
outubro, teremos diver-
sas atividades e palestras 
que serão anunciadas em 

breve. Esperamos contar 
com o apoio de todos”, 
convida Lilian. Presente 
ao lançamento, o prefeito 
Nilson Gaspar (MDB) 
parabenizou a iniciativa. 
“Indaiatuba chegou em 
um momento de evolu-
ção. Se desenvolveu, mas 
falta ação. Precisamos 
sair da parte do discurso 
e ir para a prática”. 

Gaspar revelou algu-
mas novidades para os 
próximos anos. “A ques-
tão da limpeza pública 
passará por um momento 
de evolução. O modelo 
que estamos estudando 
é inovador e nos próxi-
mos cinco anos devemos 
ter uma Usina de Gera-
ção de Energia”, conta. 
“Buscaremos um novo 
contrato por eficiência. 
As políticas já existem, 
mas precisamos ser mais 
enérgicos. Além, é claro, 
de orientarmos nossas 

crianças e jovens, que são 
o futuro de nossa cidade”. 

As palestras aconte-
cem no dia 25, a partir 
das 18h30, no auditó-
rio da Fiec I, que fica 
na Avenida Engenheiro 
Fábio Roberto Barnabé, 
3.405. Por volta das 19h, 
César Bueno,  cônsul da 
Noruega, falará sobre  
Economia Circular e 
a coleta de lixo na No-
ruega. Às 19h20, André 
Mantovani, sócio-diretor 
da Arueira Ambiental, 
fala sobre  Condomínio 
Lixo Zero - Reinterpre-
tando os Resíduos. Por 
fim, às 19h40, Felipe 
Marcon, diretor executi-
vo da Recigreen comenta 
a Logística Reversa de 
Sacos de Cimento, Arga-
massa, Cal e Gesso. As 
inscrições começam na 
segunda-feira (14), ex-
clusivamente pelo What-
sApp (19) 98932-6605.

Lilian Bueno Garrubbo apresentou iniciativa para autoridades e público na última terça (8)
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Vilma Nascimento, da Vilma Modas, e Edilson Rocha, no Troféu 2018 Leonardo Garrido e Alice Sturari da Cosama Soluções Profissionais

A contagem re-
gressiva para a 
14ª edição do 

Troféu Frutos de Indaiá 
já começou. Faltam ape-
nas 30 dias para a prin-
cipal noite de premiação 
das melhores empresas/
empresários 2018 eleitos 
em pesquisa feita com a 
população e leitores do 
jornal Mais Expressão.

No dia 9 de novembro, 
mais de 100 empresas 
sobem ao palco do salão 
social do Clube 9 de Julho 
para receber o troféu das 
mãos do presidente do 
Grupo Mais Expressão 
Admilson Redecopa e do 
diretor Alan Di Santi.

Considerado o prin-
cipal e melhor evento de 
premiação de Indaiatuba 
e região, o Troféu Frutos 
de Indaiá 2019, promete 
superar as expectativas 
dos premiados e convi-
dados, que nos anos an-
teriores já demonstraram 
estarem muito satisfeitos.

Segundo Redecopa, 
a prioridade é manter 
a qualidade dos servi-
ços prestados. “Estamos 
mantendo os serviços 
prestados com excelência 
na edição do ano passado 
devido a sua eficiência 
e aprovação dos partici-
pantes. Quanto aos novos 
parceiros, estão vindo 
para aprimorar a quali-
dade do evento”,  afirma.

Troféu Frutos de Indaiá acontece no dia 9 de novembro, no salão social do Clube 9 de Julho
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Para a escolha das 
empresas premiadas, a 
equipe do Frutos de In-
daiá realizou uma en-
quete e ouviu aproxima-
damente três mil pessoas 
nos meses de outubro e 
novembro de 2018. A 
ação também ocorreu 
nas edições do jornal 
Mais Expressão, onde os 
leitores preencheram um 
questionário indicando as 
melhores empresas da ci-
dade em cada segmento.

E uma das premiadas 
será Vilma Santos do 
Nascimento, da Vilma 

JME

Faltam 30 dias para grande premiação

Modas. “Minhas expec-
tativas são as melhores 
e é sempre muito bom 
participar do Frutos de 
Indaiá, e estar com as 
melhores empresas e ser 
vista por eles também. 
Pretendo a cada ano fir-
mar que estamos juntos 
com muita luta, apesar 
de tantas dificuldades 
que o país vem atraves-
sando”, disse. “Quanto 
ao show eu gostei, pois 
foi uma escolha da maio-
ria e vou curtir muito 
como em todos os anos. 
Adoro uma festa e estar 

entre amigos é sempre 
muito bom”, finaliza.

Outra empresa que 
receberá o Troféu Frutos 
de Indaiá devido a sua ex-
celência no atendimento e 
serviços prestados será a 
Cosama. “Estamos muito 
felizes em participar mais 
um ano de um evento tão 
importante e grandioso 
como esse. Com apenas 
três anos na cidade de In-
daiatuba já acumulamos 
prêmios de loja revelação 
e destaque como princi-
pal loja de ferramentas”, 
comemora. “O Troféu 

Frutos de Indaiá confir-
ma o esforço de nosso 
trabalho e nos motiva 
ainda mais para continuar 
proporcionando o melhor 
para nossos cliente”, dis-
se o empresário Leonardo 
Garrido de Andrade.

Show
O evento, que é fe-

chado para premiados 
e convidados, promete 
agitar a noite de Indaia-
tuba ao som da dupla 
sertaneja Fernando & 
Sorocaba, que comemo-
ram em 2019 seus 10 

anos de carreira e surpre-
endentes 820 milhões de 
visualização em seu ca-
nal oficial no YouTube. 

Fernando & Sorocaba 
estão presentes em mais 
de um milhão de playlists 
no Spotify, tem dois mi-
lhões de fãs na plata-
forma digital e mais de 
três milhões de ouvintes 
mensais. A dupla mistura 
música, entretenimento 
e muita diversão em um 
show que já percorreu 
o país inteiro, além dos 
Estados Unidos, Europa 
e América Latina.
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Na manhã do últi-
mo sábado (5), a 
categoria sub-17 

do Primavera foi até Ri-
beirão Preto para enfren-
tar a equipe do Botafogo, 
pela penúltima rodada do 
Campeonato Paulista da 
categoria. A equipe vinha 
de um empate fora de 
casa diante do São Paulo.

A partida começou 
com os donos da casa 
pressionando o Fantasma 
e logo aos 17 minutos, 
Caetano abriu o placar 
para o Botafogo. O Pri-
mavera não se intimidou 
com o placar adverso e 
foi em busca do empate.

Com boas jogadas de 
infiltração, a igualdade 
veio aos 24 minutos, com 
Lucas. Com 1 a 1 no pla-

DIVULGAÇÃO
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Última rodada desta fase da competição acontece amanhã (12), quando o Primavera enfrenta o Mirassol em Indaiatuba

Tornados é derrotado pelo São José no Campeonato Brasileiro
RUGBY

Fantasminha chega na última rodada do Paulista Sub-17 precisando apenas de empate
Primavera assume a liderança do grupo

No último sábado (5), a 
equipe masculina de rugby 
Tornados enfrentou o São 
José, fora de casa, em jogo 
válido pela sexta rodada 
do Campeonato Brasileiro.

A partida começou em 
ritmo acelerado e logo aos 
cinco minutos os donos 
da casa já inauguraram 
o marcador com um try. 
Rapidamente, o Tornados 
reagiu e empatou a partida.

Com a igualdade, o 
São José foi com tudo 
para cima da equipe de In-
daiatuba e conseguiu fazer 
sete tries, saindo para os 

car, a partida ficou equi-
librada, com chances de 
gols para ambos os lados.

No finalzinho da pri-
meira etapa, a virada 
aconteceu. Aos 44 mi-
nutos, novamente Lucas 
deixou o Primavera em 
vantagem, terminando 
assim o primeiro tempo.

Logo no começo da 
etapa final, aos 2 minu-
tos, Natã fez o terceiro 
do Primavera e liquidou 
a fatura. Após o gol, a 
equipe de Indaiatuba ad-
ministrou o resultado, 
levando mais três pontos.

Com a vitória, a equi-
pe assumiu a liderança do 
grupo 19 com dez pontos 
ganhos. Na última roda-
da, o Primavera enfrenta 
o Mirassol, precisando 
apenas de um empate 
para se classificar. A par-
tida ocorre amanhã, às 11 
horas, em Indaiatuba.

vestiários com uma larga 
vantagem de 50 a 7.

No segundo tempo, o 
São José repetiu o mes-

mo ritmo do primeiro 
tempo e logo ampliou a 
vantagem com um novo 
try. Dominando comple-

tamente a partida, o São 
José conseguiu fazer 
mais seis tries, fechando 
o placar em 97 a 7.

Equipe de Indaiatuba começou bem na partida, mas não suportou a pressão adversária
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Na noite de se-
g u n d a - f e i r a 
(7) ,  a  equipe 

masculina de futsal da 
Associação Desportiva 
Indaiatubana (ADI) foi 
até Bauru para enfrentar 
os donos da casa, em 
mais uma rodada da 
Liga Paulista de Futsal.

O primeiro tempo 
foi bem equilibrado. 
Por estar jogando em 
casa, o Bauru foi mais 
para o ataque, mas pe-
cava nas finalizações. 
Já a equipe de Indaia-
tuba se comportou bem 
na marcação e explorou 
os contra-ataques, mas 
ninguém tirou o zero do 
placar na primeira etapa 
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Equipe segue na briga pela classificação na Liga Paulista de Futsal

ADI arranca empate contra 
Bauru em jogo fora de casa

da partida. 
No segundo tempo, 

o Bauru foi melhor e 
dominou o jogo. Clei-
tinho perdeu chance 

ADI entra em quadra no próximo dia 22, na capital paulista, diante do Corinthians, às 20h

DIVULGAÇÃO

Isa Costa conquista 4º lugar em prova disputada no Rio de Janeiro
ULTRAMARATONA

na frente do gol, após 
recuperação de bola. Na 
sequência, Lucas San-
tos acertou a trave da 
Associação Desportiva 

Indaiatubana.

Posse
A equipe de Bauru 

ficou com mais pos-

A atleta de Indaiatuba 
Isa Costa ficou em quarto 
lugar na Rio Ultra 24 Ho-
ras, prova disputada em 
pista de 400 metros na 
Vila Olímpica. A prova 
contou com atletas brasi-
leiros de alto nível, vindo 
de vários estados do país 
e até atletas estrangeiros.

“Estava me preparando 
para essa competição há 
algum tempo, inclusive me 
poupei na última prova que 
participei quinze dias atrás, 
já pensando nessa prova. 
Foram vários treinos físi-
cos e mentais até chegar 

lá, já que correr em pista 
de 400 metros por 24 horas 
é muito exaustivo, tanto 
para o corpo como para a 
mente”, comenta Isa.

Problema
No dia da prova houve 

um problema durante a 
competição. Tiros foram 
ouvidos ao redor do local 
da prova, porém mesmo 
assim Isa conta que con-
tinuou a competir. “Fui 
para a pista, estava ali 
junto a tantos outros atle-
tas e organização, mas 
infelizmente a prova foi 

interrompida com deze-
nove horas, devido a um 
grande tiroteio próximo ao 
local. Foi terrível. Nesse 
momento, buscava uma 
melhor colocação, já que 
caminhava para o fim da 
prova, mas devido a in-
terrupção não consegui, e 
terminei como quarta co-
locada no geral feminino”.

Para Isa Costa, a co-
locação na prova foi uma 
grande vitória em sua car-
reira. “Foi uma grande 
conquista, voltar para casa 
com essa colocação e a 
integridade física”, afirma.

TABELÃO
22º Campeonato Liga Regional Aifa

Rodada amanhã, dia 12, na Sol-Sol

Horários  Times                 Divisão

12:50   Puro Malte Futsal x Atlético Clube Indaiá 3º

 13:50   Invictus x Dudaluna  3º

 14:40   Filadélfia x Otro Iskema  3º

 15:30 Desportivo Ajax x Os Brabos/D.R.B. Auto Mecânica 3º 

16:20  Parque Indaiá “B” x Palone Tintas  3º

 17:10  Nacional Futsal x D.R.B. Auto Mecânica 3º

Rodada amanhã, dia 12, no Ginásio do XII de Junho

Horários  Times   Divisão

12h50   Lofts Futsal x 3 Estrelas/Cruzeiro 3º

 13h50   The Rocket x Celtic/Óticas Diniz 3º

 14h40   APS Bolívia x Sem Maldade FC 3º

 15h30   Galáticos x União Zona Leste  3º

 16h20   Clube 9 de Julho x Zenit Futsal 3º

 17h10  IndaiáBus x Klorofila  3º

se de bola no segundo 
tempo e novamente as-
sustou o goleiro da ADI 
com Gabriel, que bateu 
cruzado. O time ainda 
acertou o travessão com 
Rubinho em tiro livre 
direto, mas no final a 
partida não teve alte-
ração no placar inicial.

Com o resultado de 

igualdade, a equipe de 
Indaiatuba conseguiu 
um ponto importante e 
segue na briga pela clas-
sificação. Está na terceira 
colocação do Grupo B, 
com 13 pontos ganhos. 
O próximo desafio acon-
tece no dia 22, na capital 
paulista, diante do Corin-
thians, às 20 horas. 

DIVULGAÇÃO

Atleta local participou da Rio Ultra 24 Horas, na pista de 400 metros da Vila Olímpica
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FLAGRANTE
Indivíduo é preso na 
Praça Conviver por 
tráfico de drogas

Jovem de 21 anos morre 
ao tentar cruzar córrego
Jonathan Pereira da Silva estava no Parque Ecológico
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Jovem ficou cerca de dez minutos submerso em córrego

DIVULGAÇÃO

Um jovem iden-
tificado como 
Jonathan Perei-

ra da Silva de 21 mor-
reu afogado na noite 
de segunda-feira (7) 
no córrego Barnabé do 
Parque Ecológico, no 
bairro Pau Preto.

De acordo com in-
formações,  a  ví t ima 
estava com sua irmã 

e mais três pessoas. 
Todos entraram no cór-
rego. Dois deles con-
seguiram atravessar, 
mas a vítima acabou 
afundando e se afogou.

O jovem ficou cer-
ca de dez minutos sub-
merso. A equipe de 
resgate do Corpo de 
Bombeiros realizou os 
procedimentos de rea-
nimação, mas a vítima 
veio a falecer ao dar 
entrada no hospital.

Na última sexta-feira 
(4), a equipe do GAP pren-
deu um indivíduo que esta-
va realizando o tráfico de 
drogas na Praça Conviver. 
Os guardas civis realiza-
vam o patrulhamento pela 
Rua Gabino Ferreira de 
Miranda, na Vila Brigadei-
ro Faria Lima, quando ao 
se aproximarem da praça 
viram quatro pessoas em 
atitudes suspeitas, e assim 
que um deles viu a viatura, 
gritou “olha o GAP”, e en-
tão todos saíram correndo.

Imediatamente os in-
tegrantes do GAP corre-
ram atrás dos suspeitos e 

conseguiram deter todos. 
Com J.C.C.C. os guardas 
localizaram 18 pedras de 
crack. Treze estavam em 
sua boca e as outras cinco 
em sua mão. Questiona-
dos, J.C.C.C. confessou 
aos guardas que estava 
fazendo o tráfico no lo-
cal, e os outros confes-
saram que estavam ali à 
procura de drogas.

Diante dos fatos, tudo 
foi encaminhado até a de-
legacia de polícia, onde o 
delegado de plantão ratifi-
cou a voz de prisão contra 
J.C.C.C. pelo crime de 
tráfico de drogas.

VIOLÊNCIA
Homem é preso ao tentar matar companheira

PERIGO
Mulher é assaltada 
no meio da rua

Na tarde de segunda-feira (7) uma mulher foi alvo de 
assalto na Rua Elza Vieira de Abreu.

De acordo com depoimento da vítima, ela estava an-
dando quando surgiu um indivíduo de bicicleta no sentido 
contrário e tentou pegar sua bolsa.

A mulher conseguiu evitar o furto, pois segurou firme 
sua bolsa, mas seu aparelho celular acabou caindo e o 
assaltante acabou levando, fugindo para rumo incerto.Vítims foi levada ao hospital, onde permaneceu em observação

Na tarde do último 
domingo (6), guardas 
civis  prenderam um 
homem que, após uma 
discussão, desferiu gol-
pes de faca contra sua 
companheira. 

O COI (Centro de 
Operações e Inteligên-
cia) recebeu a informa-
ção, através da Central 
de Ambulâncias, sobre 
um homem que esfa-
queou sua companheira 
na Rua Cândido Cardo-
so, na Vila Brigadeiro 
Faria Lima (Cecap).

A equipe foi enviada 
ao local, onde localizou 
o agressor. Ele estava 
detido por moradores 
que residem próximo 
ao endereço aponta-

do. Segundo a vítima, 
ela estava discutindo 
com seu companheiro, 
quando ele se armou 
com uma faca e desferiu 
diversos golpes contra 
seu pescoço e rosto.

A vítima foi socorri-
da por uma ambulância 
municipal até o Hospi-
tal Augusto de Oliveira 
Camargo (Haoc), onde 
foi atendida e permane-
ceu em observação. O 
homem foi preso pela 
Guarda Civil e condu-
zido até a delegacia de 
polícia, onde o titular 
ratificou a voz de pri-
são. Ele permaneceu 
custodiado na delegacia 
central até sua apresen-
tação em audiência.

Foram localizadas 18 pedras de crack com o indivíduo

GUARDA CIVIL



Projeto de ampliação visa atender mais pessoas em um ambiente aconchegante e acolhedor
Fênix Pensionato apresenta novidades

A Fênix Pensio-
nato está com 
novidade para 

esse semestre. A casa de 
repouso inaugurada em 
junho deste ano está com 
um projeto de ampliação 
da unidade para atender 
mais pessoas com am-
biente todo aconchegante. 
Atualmente a unidade 
apresenta um lindo pomar 
com muitas variedades de 
frutas, sala de terapia ocu-
pacional, área construída 
de 780 metros quadrados, 
duas salas de TV e visitas, 
sala de fisioterapia, um 
belo jardim, refeitório, 
varanda, piscina e oito 
suítes, sempre respeitando 
as normas da Associação 
Brasileira de Normas Téc-
nicas (ABNT).

Administrado pelas 
irmãs Nilcilene Maria de 
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Carvalho e Neide Maria 
de Carvalho, a casa de 
repouso é composta por 
uma equipe formada por 
médico, nutricionista, 
enfermeiro, acompa-
nhante, fisioterapeuta e 
psicóloga com terapia 
ocupacional. Além de 
estar localizado em um 
excelente espaço em 
contato com a natureza.

A casa é considerada 
uma instituição de longa 
permanência para idosos 
‘modelo’, pois fornece aos 
seus hóspedes ótima qua-
lidade de vida, bem como 
possui ótimos índices de 
reabilitação, chegando 
a média de quase 100% 
do paciente reabilitado, 
mantendo a estabilidade 
das doenças progressivas.

 “A vida social do ido-
so na casa de repouso tor-
na-se mais ativa, alegre e 
feliz melhorando seu qua-

dro de saúde, pois estará 
convivendo com pessoas 
da mesma situação”, con-
ta Nilcilene. “Os idosos 
também irão realizar pas-
seios semanais em pontos 
turísticos da cidade como 
parques, shopping, praças 
e igrejas”, completa.

O grande diferencial 
da Fênix Pensionato é que 
desde da sua inaugura-
ção em 2005 na cidade de 
Campinas logo após outra 
sede na cidade de Jundiaí, 
a Fênix vem mudando o 
conceito em qualidade de 
vida dos que fazem parte 
da família Fênix, com um 
a equipe qualificada, espe-
cializada e principalmente 
selecionada tornando a ins-
tituição referência no ramo.

Na Fênix os familiares 
podem visitar os idosos 
em qualquer horário, sem 
a necessidade de agen-
damento, e podem ficar 

o tempo que quiser na 
clínica. Além disso, todos 
podem usufruir e aprovei-
tar o espaço que a casa de 
repouso oferece.

Para saber mais sobre 
a Fênix Pensionato entre 
em contato através dos 
telefones (19) 3894-5037\ 
99257-7941, ou pesso-

almente. A clínica está 
localizada na Rodovia 
Engenheiro Paulo de Tar-
so Martins, 4081, bairro 
Helvetia de Indaiatuba.

Unidade conta com pomar, salas de terapia ocupacional e fisioterapia, piscina e muito mais

A13

DIVULGAÇÃO



A14

xxx

Empresa está há 18 anos no mercado imobiliário de Indaiatuba e traz muitas novidades
Furlan Imóveis: construindo seu sonho

A Furlan Imóveis 
está há mais de 
15 anos no ramo 

imobiliário e utiliza sua 
experiência e credibilida-
de no mercado de compra, 
venda, locação e cons-
trução. Com uma equipe 
altamente qualificada, a 
empresa possui um aten-
dimento diferenciado a 
seus clientes, prezando 
sempre pela qualidade, 
comprometimento com os 
prazos estipulados e bom 
relacionamento.

A Furlan Imóveis ofe-
rece assessoria necessá-
ria na escolha do imóvel 
avaliando qual atende as 
necessidades do cliente, 
além de cuidar de toda 
parte documental em cada 
negociação realizada pela 
imobiliária. “A empresa 
está atenta ao mercado de 
Indaiatuba e possuímos 
os melhores imóveis para 
atender os nossos clien-

DENISE KATAHIRA
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tes”, disse o proprietário 
José Francisco Furlan.

E neste ano, a Furlan 
Imóveis traz novidades, a 
Furlan Empreendimentos 
que irá realizar o sonho 
da casa própria assesso-
rando os clientes desde 
a compra do terreno até 
a entrega da chave. “Ire-
mos auxiliar inclusive nos 
processos de documen-
tação do imóvel e tam-
bém no financiamento”, 
explica Furlan. “Temos 
uma parceria com a Cai-
xa Econômica Federal e 
oferecemos taxas a partir 
de 5% ao ano”, enfatiza.

Terreno e 
Construção
A Furlan Empreendi-

mentos irá trabalhar em 
parceria com a Caixa Eco-
nômica Federal através 
da modalidade Terreno e 
Construção. Nessa linha 
de financiamento, a Caixa 
ajuda você e sua família 
a comprar seu terreno e 
construir a sua moradia 

e o financiamento é feito 
pelo Sistema Financeiro 
de Habitação.

Segundo Furlan, com 
essa modalidade não ha-
verá surpresas. “Se o ban-
co aprovar um financia-
mento de R$ 200 mil, por 
exemplo, iremos indicar 
um terreno e um projeto 
de construção que se en-
caixe nesse orçamento”, 
explica. “Assim não ha-

verá surpresas com a parte 
financeira”, enfatiza. 

Além disso, a Furlan 
Empreendimentos ficará 
responsável por indicar 
qual terreno adquirir. 
“Vamos até os locais e 
orientamos o cliente qual 
a melhor opção ele tem 
dentro do orçamento”, 
disse o proprietário. “Va-
mos cuidar de toda a cons-
trução, desde a compra 

do terreno até a entrega 
da chave. Oferecemos o 
melhor custo benefício 
para o cliente”, finaliza.

A Furlan Imóveis está 
localizada na Rua 13 de 
Maio, 1605, Vila Georgi-
na. Para mais informações 
(19) 97402-9223.

Inauguração
A Furlan Empreendi-

mentos será inaugurada 

no dia 23 de outubro, às 
9 horas, no Hotel Vitória. 
E para a inauguração, a 
empresa convida todos 
os corretores interessados 
em fazer parte da equipe 
Furlan Empreendimentos 
a estarem presentes para 
conhecer mais sobre a 
empresa, forma de traba-
lho, além das premiações 
que serão oferecidas aos 
corretores que atingirem 
as metas estabelecidas. 
“Uma das premiações 
será uma casa. Quere-
mos com isso não só 
incentivar os corretores 
a atingirem as metas, 
mas também reconhecer 
o trabalho feito por ele. 
Com isso todos ganham, 
a empresa, o corretor e o 
cliente”, disse Furlan.

Para participar da 
inauguração, os corre-
tores interessados de-
vem confirmar presença 
até o dia 18 de outubro 
através do telefone (19) 
97402-9223.

Furlan Imóveis está localizada na Rua 13 de Maio e oferece assessoria na escolha do imóvel

DENISE KATAHIRA
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Curso superior de Tecnologia em Logística é nota máxima no Enade 2018, aponta MEC

UniMAX tem elevado índice de  
desenvolvimento do estudante 

POR TATIANE DIAS

“A par t i r  dos 
dados recém-
-publicados 

pelo MEC (Ministério da 
Educação), ficou evidente 
a excelência educacional do 
Centro Universitário Max 
Planck a partir dos resulta-
dos do Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudan-
tes (Enade) 2018”, destaca o 
diretor da UniMAX, profes-
sor Hércules Domingues. 
“Por esses resultados, o 
índice de desenvolvimento 
dos estudantes a partir de 
sua experiência na forma-
ção na instituição é bastante 
elevado, estando em sua 
maioria entre os índices 
máximos 4 e 5”, completa. 

A professora Rosa Virgí-
nia Wanderley Diniz salien-
ta, ainda, que a nota Enade 
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representa um dos eixos de 
avaliação do MEC e se estru-
tura a partir do desempenho 
dos estudantes numa prova 
que contempla conteúdos de 
formação geral e específica. 

Em 1º lugar no Estado 
de São Paulo e em 2º no 
Brasil, o curso superior de 
Tecnologia em Logística 
da UniMAX – Centro Uni-
versitário Max Planck de 
Indaiatuba conquistou a nota 
máxima (5) do Enade 2018. 
Para seu coordenador, pro-
fessor Edevaldo Vosgrau, o 
excelente resultado é mais 
uma prova da qualidade 
da metodologia adotada 
pelo Centro Universitário 
Max Planck. “As atividades 
práticas são desenvolvidas 
desde o primeiro semestre 
em todas as disciplinas de 
todos os cursos de graduação 
da UniMAX. Por meio des-

sas atividades práticas, que 
representam 50% da carga 
horária de cada disciplina, 
os alunos são levados a de-
senvolverem habilidades e 
competências, técnicas e so-
ciais, como forma de serem 
profissionais diferenciados 
no mercado de trabalho. De 
nada adianta desenvolver 
apenas o conhecimento de 
nossos alunos, se eles não 
tiverem competências e ha-
bilidades para colocarem em 
prática esse conhecimento 
da melhor forma possível”, 
ressalta o docente. 

Consolidação
Outro curso que se des-

tacou no Exame foi Gas-
tronomia, que elevou sua 
classificação em relação à 
2017, conquistando nota 4 
em 2018 e se tornando o 1º 
da Região Metropolitana 

de Campinas (RMC). Já o 
curso superior de Tecnolo-
gia em Gestão de Recursos 
Humanos manteve a nota 4 

pela terceira vez consecu-
tiva, o que comprova sua 
consolidação como 1º lugar 
na RMC. Administração 

também manteve sua classi-
ficação no Enade (4), além 
de Direito, Marketing e Ci-
ências Contábeis. 

Alunos de Logística que conquistaram nota 5 no Enade 2; Vestibular 2020 acontece dia 27 de outubro

DIVULGAÇÃO
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Will Smith estrela novo filme de Ang Lee, que tenta resgatar 3D

A18

Projeto Gemini apresenta 
tecnologia 3D+ no cinema

Qu a n d o  l a n -
çou Avatar em 
2009, James Ca-

meron prometeu revolu-
cionar o 3D. O resultado 
foi uma das obras mais 
belas e imersivas dos úl-
timos anos. No Brasil, 
inclusive, o filme foi o 
primeiro a ter a projeção 
3D em sessões legenda-
das – até então limitadas 
às cópias dubladas. Mas 
não demorou para que o 
3D fosse banalizado.

Conhecido por sua 
técnica para criar filmes 
de ação acima da média, 
como O Tigre e o Dragão 
(2010), o diretor Ang Lee 
mais uma vez oferece ao 
público uma experiência 
cinematográfica em Pro-
jeto Gemini, que estreia 
do Topázio Cinemas, com 

Tecnologia permitiu rejuvenescer o cinquentão Will Smith e criar o seu clone, de apenas 23 anos, para uma batalha mortal

a promessa de que lançar 
uma nova tecnologia para 
resgatar o malfadado 3D. 

Chamada de 3D+, 
a tecnologia garante 
maior nitidez, imersão 
e profundidade de cam-
po ao espectador, além 
de maior visibilidade 
nas sequências de ação, 
principalmente à noite. O 
3D+ é um novo formato 
digital de projeção de 
cinema em 60 quadros 
por segundo. Isso repre-
senta mais que o dobro 
do formato padrão, que 
tem por base 24 quadros.

Conferimos o vídeo 
em cabine para a im-
prensa. A projeção em 
60 quadros por segundo 
oferece o chamado “efei-
to novela”, principal-
mente nas sequências em 
que não há ação. Por ou-
tro lado, a tecnologia traz 
maior realismo às explo-

Horóscopo de 11 a 17/10
Por Alex Costa Guimarães

sões: fumaça, faíscas e 
tiros, até nas sequências 
noturnas, são muito mais 
perceptíveis. Resumindo: 
esta tecnologia pode ser a 
salvação do exaustivo e 
escuro 3D que tomaram 
os blockbusters nos úl-
timos anos.

Dose dupla
Will Smith, aos 51 

anos, interpreta Henry 
Brogan, um assassino de 
elite que se torna o alvo 
de um agente misterio-
so que aparentemente 
pode prever todos os seus 
movimentos. Caso você 
tenha fugido de qualquer 
material de promoção 
do filme, poderá se sur-
preender: o tal agente é 
uma versão mais nova de 
Henry, aos 23 anos. Para 
tanto, a equipe de efeitos 
especiais utilizou imagens 
de arquivo de Smith para 
construir um “avatar” 

mais jovial. Sendo assim, 
em alguns momentos pa-
rece mesmo que há dois 
Smiths em tela, embora 
em outros momentos a 
resolução afete o CGI 
do clone, tornando-o 
nitidamente falso.

Projeto Gemini se 
vende mais pela tecno-
logia do que por sua his-
tória. O roteiro de David 
Benioff, Billy Ray e Dar-
ren Lemke não está à 
altura da tecnologia apli-
cada nas filmagens. Há 
uma tentativa de gerar 
uma discussão sobre os 
limites do homem ao 
brincar de Deus – no 
caso, o chefão do Proje-
to Gemini, interpretado 
por um canastrão Clive 
Owen – mas os diálogos 
são rasos e a motivação 
do vilão é banal.

Por outro lado, Smi-
th, Mary Elizabeth Wins-
tead (do vindouro Aves 
de Rapina) e Benedict 
Wong (Doutor Estranho) 
funcionam muito bem 
juntos, boas doses de hu-
mor nos diálogos. Como 
não poderia deixar de ser 
tratando-se de uma pro-
dução com a assinatura 
de Ang Lee, as cenas de 
ação são outro destaque. 
Sua câmera e o 3D+ ga-
rantem a adrenalina, nos 
colocando até mesmo em 
primeira pessoa, como 
em um videogame, para 
sentirmos a tensão do pro-
tagonista e de seu rival. 
(Angelo Cordeiro)

DIVULGAÇÃO COLABORADORES EM DESTAQUE  
MÊS DE SETEMBRO - ATENTO

Gabriel Saldanha

Marcela Rosa

Reinaldo

Excepcionalmente essa semana o horóscopo 
estará disponível somente no 

portal Mais Expressão:
www.maisexpressão.com.br/horoscopo
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Chef tem vivência internacional e chega para inovar a casa

O Simetria Restau-
rante, localizado 
no Royal Palm 

Tower Indaiatuba, passa 
a contar com um novo 
nome no comando de 
sua cozinha. O renomado 
chef André Chachá, que 
traz em sua bagagem ex-
periências internacionais 
e também a vivência na 
gastronomia do próprio 
grupo Royal Palm Ho-
tels & Resorts, acaba de 
chegar à casa e passa a 
assinar o buffet e pratos 
do restaurante.

Chachá é formado em 
Gastronomia pela Uni-
versidade de São Francis-
co e passou alguns meses 
atuando no Regis et Jac-
ques Marcon Restaurant, 
na França, que possui três 
estrelas de acordo com 
o Guia Michelin. Ao re-
tornar ao Brasil, Chachá 

A Corporação Musical 
Villa-Lobos comanda a 
Matinê Musical em ho-
menagem às crianças, 
que acontece amanhã 
(12), a partir das 16h, na 
Sala Acrísio de Camar-
go, no Centro Integrado 
de Apoio à Educação de 
Indaiatuba (Ciaei). O re-
pertório escolhido pelos 
maestros Samuel Nasci-
mento de Lima e Tiago 
Roscani é composto por 
músicas que são referên-
cias do universo infan-
til. A entrada é gratuita.

Além dos 48 músicos 
da Banda Sinfônica, a apre-
sentação contará com a par-
ticipação especial do Grupo 
Kids, que integra o projeto 
Canarinhos da Terra, da 
Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas), da 
regente Juliana Medeiros. 
As crianças irão cantar mú-
sicas de Toquinho (Aqua-
rela, O Caderno, A Casa) 
e alguns temas de filmes, 

dedicou a sua carreira 
ao grupo Royal Palm 
Hotels & Resorts, onde 
atua desde 2007. Ele 
passou pelas cozinhas 
do Royal Palm Plaza, 
do Royal Palm Resi-

dence, do Royal Palm 
Tower Carlos Gomes e 
atuava como sub-chef 
no Royal Palm Hall.

“Foi uma grande sur-
presa para mim assumir 
o desafio de comandar o 

Simetria. Como tive uma 
vivência internacional e 
aprendi muito sobre as 
técnicas e métodos da 
cozinha de um restauran-
te três estrelas do Guia 
Michelin, vou aplicar 
esse conhecimento aqui 
no Tower Indaiatuba 
para manter o padrão dos 
restaurantes do grupo”, 
comenta o novo chef 
André Chachá.

O Simetria continua 
atendendo no mesmo 
formato. De segunda à 
sexta, durante o almoço 
e o jantar, hóspedes e 
clientes podem se deliciar 
com as variadas opções 
do buffet de salada, prato 
principal e sobremesa. 
Já, aos finais de sema-
na, os visitantes podem 
conhecer o Simetria We-
ekend, que consiste em 
um almoço com a tradi-
cional Feijoada do grupo 
servida no sábado e, no 
domingo, um Buffet Ita-
liano completo.

O Simetria Restau-
rante fica na Avenida 
Francisco de Paula Leite, 
3.027, no Recreio Cam-
pestre Joia. O telefone 
para reservas e informa-
ções é o (19) 2117-6615. 

André Chachá assume 
o Simetria Restaurante

 DIVULGAÇÃO
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BANDA SINFÔNICA
Villa-Lobos apresenta 
Matinê Musical dia 12

com destaque para Happy, 
de Pharrell Williams, para 
a trilha sonora de Meu 
Malvado Favorito 2.

O concerto contará 
ainda com o tema de Tom 
& Jerry, a canção Lembre 
de Mim, do filme Viva, A 
Vida é uma Festa, e um 
medley de composições 
de Charlie Chaplin. A 
Banda Villa-Lobos tam-
bém mostrará seu lado 
sinfônico com duas peças 
de Heitor Villa-Lobos: 
Trenzinho do Caipira e 
Melodia Sentimental.

Além da projeção de 
vídeos durante algumas 
músicas, a Matinê Musical 
reserva uma surpresa: du-
rante o espetáculo, algumas 
crianças serão convidadas a 
subir ao pódio dos maestros 
e fazerem, elas mesmas, a 
regência da música, dando 
início ao projeto Aprendiz 
de Regente, com o intuito 
de despertar nas crianças o 
interesse pela música.

Chef atua no grupo Royal Palm Hotels & Resorts desde 2007



Casamento 
de Renata de 
Andrade. É a 
A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 
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A Nova Loja

Bicho Amigo

Duas Rodas

Adelaide Decorações

Bar do Alemão
Flor de Liz

O Dia das Crianças é amanhã e a Duas Rodas oferece as últimas 
novidades em bicicletas e acessórios para garantir que o dia seja 
muito especial. Dê um pulinho na loja e confira de perto. Avenida 
Presidente Kennedy 624 Cidade Nova Fone: (19) 99731-0269

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

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. 

Use e abuse do Delivery do Bar do Alemão de terça a domingo. 
Vale lembrar que já estão fazendo reservas para confraternização 
de final de ano. E não se esqueça de pratos executivos de terça 
a sexta, com quatro opções com salada e sobremesa a partir de 
R$34,90. Toda quinta à noite Rodízio com o Quarteto Fantástico de 
Parmegiana com Mignon, Peixe, Frango e Berinjela por R$39,90/ 
pessoa. Vale a pena conferir! Disk Delivery Fone: (19) 3816-8600 
/ (19) 3816-8899. Bom demais! – Avenida Coronel Estanislau do 
Amaral, 630 – Itaici. 

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

A Flor de Lis Cabelo, Depilação & Esmaltaria está com uma 
Promoção imperdível: Mechas + Reconstrução + Corte + Escova 
por apenas R$ 299,00. Agende o seu horário pelos telefones 
(19) 3825-0623 ou (19) 99921-7576 WhatsApp. End: R. Alberto 
Santos Dumont, 1209

Matheus e Ana Cristina da Farmais 
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Grenelle Gastropub

Promoção toda quinta-feira! A partir das 18h você pode 
se deliciar com esse Smash Burger + fritas e maionese 
da casa por apenas R$17,00. Imperdível né? O smash 
é servido no pão de brioche com maionese, mussarela 
alface, tomate e cebola roxa! Marca a família e os amigos 
e vá. Válido apenas para consumo na casa. End.: Av. 
Conceicão, 250. Fone: (19) 3834- 4802 / (19) 9 9924-
2494. WhtasApp

Equipe DiCasa Móveis 

Maurício e Airton no Cintra Restaurante

Jucelen, Joaquim e Fernando no Jiran Restaurante 

Camila, Ana, Wellington e Evaldo Equipe da Conceicão 
Gás e Água, sempre prontos para atender seus clientes 
com rapidez e muito carinho

xxx
Mércia e Matheus no Kostela do Japonês

xxx

Marcelo Faria no Kostela do Japonês

Gabrielle 
como sempre 
arrasando, 
parabéns 
lindíssima 

Em visita aos 
USA Roberto Tim 
recebendo das 
mãos da autora 
Norte Americana 
Alyson Santos seu 
mais recente livro 
autografado por ela

Alexandre, Ricardo, Fernando e Arnaldo, estiveram na 
Pizzaria Babbo Indaiatuba, comemorando a amizade e 
saboreando as pizzas que são maravilhosas.
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O Festival Gastronômico Itinerante Sabores da Terra desembarca 
pela primeira vez em Jundiaí, entre os dias 12 e 13 de outubro, no 
Parque da Uva. E para homenagear as crianças o evento contará 
com um delicioso Festival do Sorvete.

Dr. Leonardo Fernandes e Dra. Carla Borsari na Inauguração da 
Borsari vet Clínica veterinária

Márcia Borsari, Padre Marcelo, Sérgio Borsari na Inauguração da 
Borsari vet Clínica veterinária

Wanderley Borsari e Sergio Borsari na Inauguração da Borsari vet 
Clínica veterinária

Alunos de Jazz e Ballet no Festival de Dança SING

Rodolfo Hack e Luciola Mosela no show de lançamento do DVD do 
grupo The Brothers que aconteceu no Clube

Yoshio, Toshiko, Rosana, Tamiko, Leonardo e Alfio 
Academia 40 +

Mariana e Giovanna, alunos do 2º ano do Ensino 
Fundamental I, Unidade I, do  Colégio Meta no Cinema, 
em comemoração a semana da Criança.

André Chachá assume o comando do Simetria Restaurante e 
Negrisoli assume a gerencia do Hotel

O Grupo de Teatro Anankê encena nesta sexta-feira, 11, a peça As 
inventariantes no II Catarse - Festival de Cenas Curtas, promovido 
pelo Grupo de Teatro Fântaso. A apresentação acontece a partir 
das 19h, no Espaço Estrada, em Indaiatuba (SP). Ingressos já estão 
disponíveis. Baseada no texto de Walter Paiva, a peça coloca em 
questão a dualidade entre vida e morte. A história centra-se em uma 
família – composta por Juliano, Bárbara e Sofia – que se enfrenta, 
desesperadamente, em um jogo que pode ser mortal. Tudo que eles 
buscam é uma saída, não se importando com o destino dos outros 
e nem de si mesmo. Então, a partir desse universo ficcional, reflete-
se sobre o lado mais sombrio do ser humano e meios de convívio.

No dia 05/10 os nossos meninos do Tornados viajaram até São José dos Campos, para mais um jogo pelo Campeonato Brasileiro 
Super 13 Classe A, com um score de Tornados 07 vs São José 97. Mais ainda assim… AVANTI TORNADOS!!!!!!
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Na sexta feira dia 06 de outubro , a Casa Cleidoka realizou no Hotel Braston um lindo desfile dos looks primavera/verão, 
foi um sucesso, com a presença de amigos, clientes e a imprensa. O desfile contou com os parceiros Zugo com look 
praia masculino, Òticas Carol e as bijoux ficaram por conta da Brilho Semi Jóias. O Mais Expressão esteve presente e 
deseja a Cleide Costa muito sucesso. Parabéns

E nesta sexta feira , vai ter show no Restaurante Mei Mei 
no Polo Shopping , com ela Giulia Agg! Que tal curtir boa 
musica e jantar as delicias do Buffet do Mei Mei, apartir 
das 19hs, lembrando o Mei Mei fica na entrada em frente 
ao chafariz.

No dia 07/10 aconteceu o INTERIGA , concurso interno 
entre os alunos, onde os melhores irão competir no concurso 
nacional  em campinas que vai contar com o famoso chefe 
de cozinha  Érick Jacquin,  Na foto Elizabeth e Sonia 1º 
lugar na Gastronomia e alta cozinha, Amélia  ganhadora da 
Confeitaria Profissional, Com os jurados Liana Villarejos e 
Edgar Barbosa. Parabéns aos ganhadores.

Tiago Costa , com Fábio Fray, no Seminário de inteligência 
emocional, no Royal Palm Tower Indaiatuba.

Erwin, Thais e Renata foram conhecer a pizzaria 
Torrelaguna e suas deliciosas pizzas. A Torrelaguna fica 
em Itaici e agora tem rodizio de pizza as quartas-feiras e 
aos domingos apartir das 19hs.

E assim terminou no dia 07/10 a cerimônia de Desagravo 
Público na OABSP. Com o Presidente da Comissão de 
Direitos e Prerrogativas da OABSP, Dr Leandro Sarcedo 
e com o Secretário Adjunto da Subseção de Indaiatuba, 
Dr Ricardo Bueno Reis. Parabéns Dra. Lenora Panzetti.

E no sábado dia 07 de outubro foi dia de fazer o bem, na 
feijoada da ABID - Associação Beneficente, a Alice Ângela 
Martins Careta , Vice presidente e uma das fundadoras da 
casa, agradece a todos pela presença. E o Mais Expressão 
dá os parabéns a essa Instituição que tem tantos projetos 
em prol da comunidade de Indaiatuba.

Chega em Indaiatuba a We Smile, uma clinica odontológica 
focada na estética dental, que oferece clareamento e 
alinhamento dos dentes com qualidade, tecnologia, 
segurança e praticidade. O Mais Expressão agradece o 
convite para conhecer a clinica e deseja muito sucesso a Dra. 
Ana Paula. Na foto Mikaele , Dra. Ana Paula Galvão e Luana.

A Elevare inaugurou na quarta feira dia 09 de outubro, em grande 
estilo, em um coquetel com a presença de amigos, clientes e 
autoridades, a inauguração foi um sucesso. O Mais Expressão 
agradece o convite e parabeniza Roger pela linda loja. Na foto 
Roger Ramos com  Marcos Minutti cerâmica Portinari.
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pequeno quintal, na parte superior 2 quartos grandes. 
A casa não possui garagem. Ideal para profissionais li-
berais, loja e comércio em geral. R$ 2.400,00 + IPTU.

CA08484 - JARDIM DOM BOSCO - 03 dormitórios, 
sendo 01 suíte, 02 com ar condicionado, todos com 
armários planejados, banheiro social com armários, 
chuveiros, cozinha planejada com fogão, lavanderia , 
churrasqueira, sala para 02 ambientes , garagem para 
02 autos. R$ 2.800,00 + IPTU

VENDA

TE05855 - CONDOMÍNIO JARDIM DOS LAGOS - AT. 525 m² 
- ÁREA DE LAZER DO CONDOMÍNIO: Quadra poliesportiva; 
Salão de festas; Pista de Cooper  e Lagos.  R$ 370.000,00.

TE05866 – JARDIM RESIDENCIAL SANTA CLARA - AT. 
530,11 m² LOTE DE ESQUINA - CONDOMÍNIO COM 
ESTRUTURA PRIVILEGIADA DE LAZER E LOCALIZAÇÃO 
PRÓXIMA AO PARQUE ECOLÓGICO DE INDAIATUBA/
SP. ÁREAS COMUNS DO CONDOMÍNIO: Salão de festas; 
Campo de futebol; Playground; Quadra poliesportiva; 
Quadra de tênis; Churrasqueira; Portaria e Ronda/Vigi-
lância 24 horas. R$ 531.000,00

CH01750 - RECANTO DOS PÁSSAROS - AT. 5000 m² - 
AC. 500 m² - maravilhosa chácara com 3 casas, sendo 
2 em alvenaria com 3 dormitórios (1 suíte), sala ampla, 
cozinha planejada, wc social e lavanderia. Casa 3 com 
3 dormitórios (1 suíte), WC social, lavanderia, cozinha 
planejada, sala ampla para 2 ambientes e toda ava-
randada com vista para a piscina. Pomar com árvores 
frutíferas tais como jaboticabeira, limoeiro, mangueira, 
pitangueira. Área gourmet com forno de pizza, churras-
queira, coifa personalizada para a bancada, 2 geladei-
ras grandes (pode ficar no imóvel). Excelente custo be-
nefício, imóvel todo reformado. Possui também campo 
de futebol, galinheiro e canil. Abastecimento por poço 
artesiano e poço caipira. R$ 1.600.000,00.

AP04585 - APTO MOBILIADO E PLANEJADO - ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO! 02 doms com armários planejados, 
sendo 01 suíte com ar condicionado e 01 WC social 
(todos com box blindex e gabinetes). Sala de estar e 
jantar mobiliada e planejada com ar condicionado. Sa-
cada. Cozinha planejada com fogão, geladeira e exaus-
tor. Lavanderia fechada. 01 vaga de garagem coberta. 
R$ 340.000,00

AP04560 - AZALÉIA - AU.62 m²- 03 Dormitórios com 
armários, Wc social, sala, cozinha planejada, 01 vaga 
de garagem. R$ 220.000,00.

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

CA08412 - JARDIM SÃO FRANCISCO - AT.125 m² AC. 
100 m² - Casa Térrea com 2 dormitórios, WC Social, 
Sala, Cozinha, área de serviço e garagem coberta para 
2 carros. R$ 280.000,00, aceita terreno como parte 
pagamento em Indaiatuba/SP.

CA08504 - RESIDENCIAL DONA LUCILLA - AT 300 m² 
AC 180 m² - 03 suítes (sendo 01 com closet) , WC so-
cial, lavabo, sala de star e sala de jantar com pé direito 
alto, cozinha, área gourmet, área de serviço, quintal, 
esquadrias em alumínio branco, banheiros entregue 
com box e metais (exceto ducha), área interna com 
piso porcelanato, churrasqueira de bancada em grani-
to, com braseiro, ótima localização, próximo a clínicas, 
escolas particulares e academias, garagem para 02 au-
tos, R$ 890.000,00.

LOCAÇÃO

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

CA08506 - JARDIM DAS MARITACAS - AT. 125 m² AC. 
100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala, cozinha, wc so-
cial, lavanderia e garagem para 1 auto. R$ 1.600,00 + 
IPTU

CA04889 - VILLAGGIO DI ITAICI - AT 150m², AC 130m² 
- 03 dormitórios sendo 01 suíte, WC social, sala 02 
ambientes, cozinha, lavanderia, área de lazer com 
churrasqueira, garagem para 01 auto.R$ 2.268,00 + 
condomínio + IPTU. 

CA08485 - JARDIM PORTAL DO SOL - AT 151 m² AC 
180 m² ( piso inferior) cozinha americana, sala, lavabo, 
( piso Superior)02 dormitórios com ventiladores sen-
do 01 suíte, lavabo, sala com ventilador, espaço para 
área gourmet toda coberta, garagem para 01 auto 
com portão eletrônico, em frente a reserva preserva-
da com muitos pés de frutas, lateral da casa tem várias 
vagas de garagem. R$ 1.500,00 incluso IPTU

CA08421 - JARDIM SÃO LUIZ - 03 suítes com armários, 
sala jantar, sala de estar, sala de tv, cozinha planejada, 
varanda, lavanderia, churrasqueira, quintal. OS MÓ-
VEIS QUE FICAM SÃO OS PLANEJADOS. R$ 3.450,90 + 
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

CA08444 - CENTRO - AT. 125 m² AC. 110 m² - Casa 
comercial e ou residencial sendo: 2 salas, WC social, 
cozinha planejada, despensa, quartinho de despejo e 

CA08508 - JARDIM BELA VISTA - AT. 250 m² AC. 140 m² - 3 dormitórios (1 
suite) sala 2 ambientes, cozinha planejada, área gourmet, Lavanderia com 
toldo retrátil, jardins na frente e fundos, 2 vagas de garagem cobertas, 
portão eletrônico. R$ 550.000,00. Aceita permuta por apartamento de 
preferência Butantã/SP.

CA08505 - MORUMBI - AT. 125 m² AC. 147 m² - sobrado com 3 dormitórios 
(1 suíte, sendo 2 com varanda), wc social, sala ampla, escritório, lavabo, copa, 
cozinha, lavanderia e garagem para 2 autos sendo 1 coberta. Casa nova com 
porcelanato e portão eletrônico. R$ 2.300,00 + IPTU.

CA08502 - CHÁCARAS AREAL- AT. 250 m² AC. 190 m² - casa térrea com 3 dormi-
tórios (1 suíte com closet e hidro), WC social, mezanino, escritório, sala para 2 
ambientes com pé direito alto, cozinha com armários e mesa de apoio em pedra, 
lavanderia planejada, quintal com churrasqueira, casa de boneca e lindo paisagis-
mo e garagem para até 3 autos coberta com armário. R$ 3.500,00 + IPTU.

CA08467 - CENTRO - AT. 280 m² AC.111 m²- 03 Dormitórios, 02  Wcs social, 
sala, cozinha, lavanderia, área de churrasqueira com 01 quarto de despejo, 
quintal, garagem para 03 carros R$ 2.200,00 + IPTU.

AP04605 - VERTENTES DE ITAICI - AU. 85 m² - 03 Dormitórios, sendo 01 suite 
com armários, sala 02 ambientes com painel e ar condicionado, cozinha planeja-
da com cooktop, coifa, lavanderia, 02 garagens cobertas, playground para crian-
ças, churrasqueira e piscina. R$ 350.000,00.

AP04601 - LA SPEZIA - AU. 71 m² - 2 dormitórios (1 suíte) planejados, sala, 
cozinha planejada, área gourmet, wc social e garagem para 1 auto coberta. 
R$ 350.000,00
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VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 
SUITES, 10 BANHEIROS, SALA 
DE ESTAR, SALA DE JANTAR 
AMPLA, COZINHA, LAVANDE-

RIA, ÁREA GOURMET, JACUZZI, 
ACADEMIA, SALÃO DE JOGOS, 
SAUNA, ADEGA, ESCRITÓRIO, E 
DOIS HOME THEATER. PISCINA 
COM DUAS CASCATAS, PEIXES 

ORNAMENTAIS, GARAGEM 
PARA 06 CARROS. TODOS OS 
AMBIENTES CLIMATIZADOS E 

COM SOM. R$ 4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – 
CH00334 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 SUITE, 02 SALAS, 

COZINHA, 03 WC, LAVANDERIA, 
AREA GOURMET COM CHUR-
RASQUEIRA. R$ 750.000,00 ( 

ACEITA PERMUTA ) 
LOCAÇÃO R$ 3.500,00 + R$ 

105,00 DE IPTU

SÍTIO - ST00055
02 CASAS, POMAR, REPRESA

 AREA TOTAL 34.717,37 M²
R$ 800.000,00

VENDA TERRENOS 

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇA-
MENTOS TERRENOS EVIDÊN-

CIAS   333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LO-

TESR$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – 
TE00018

TERRENO 250 M² 
R$ 117.000,00

COND. JARDIM DO IMPÉRIO – 
VILA RICA –TE00019

TERRENO 150 M² 
R$130.000,00

JARDIM TROPICAL – TE000
TERRENO DE 150 M²

R$ 140.000,00

JARDIM SANTORINI – TE00017
TERRENO DE ESQUINA 
172,52 M²  R$ 150.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS LO-

TES
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,A-

CADEMIA. R$ 180.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -
VIRACOPOS TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-
-TR00778

TERRENO 999 M²
R$ 280.000,00 +R$ 280,00 (CON-

DOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-
-TR 00754

TERRENO 400 M²
R$ 339.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCA-
LIZAÇÃO PRIVILEGIADA ÁREA 

TOTAL 674,45M°
R$ 2.023.000,00

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

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

EM 3 AMBIENTES, COZINHA, 
WC, ÁREA DE SERVIÇO,3 VA-

GAS R$ 585.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO, CASA COM 02 DORMITÓ-

RIOS, 01 AMPLA SUITE COM 
BANHEIRA, COPA, COZINHA, 
AMPLA SALA, BANHEIRO SO-
CIAL E QUINTAL. GARAGEM 

PARA 02 CARROSCOBERTOS E 
02 DESCOBERTOS.

R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDO-

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

DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
CHURRASQUEIRA COM MAIS 
01 QUARTO E 01 BANHEIRO, 

GARAGEM COBERTA PARA 02 
CARROS E 02 VAGAS DESCO-

BERTAS. 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 BELA VISTA – CA03165
04 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, TODOS COM ARMÁRIOS 
E SACADA, 02 SALAS, COZINHA 

PLANEJADA, COM FORNO E 
FOGÃO, 04 WC, LAVANDERIA, 

EDÍCULA COM 01 QUARTO, CO-
ZINHA E WC, AREA GOURMET 

COM CHURRASQUEIRA.
R$ 650.000,00 ( ACEITA PERMU-
TA EM TERRENO NO PARQUE 
REAL, OU IMÓVEL DE MENOR 

VALOR)

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

DA), SALA DE TV COM LAREIRA 
ELETRICA , COZINHA PLANEJA-
DA EM AMBIENTE INTEGRADO 
COM SALA DE JANTAR, INCLUI 
FORNO ELETRICO  EMBUTIDO, 

02 LAVABOS, LAVANDERIA, 
AREA DE CHURRASCO,QUIN-
TAL, DEPOSITO ( QUE PODE 

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

CONSTRUÇÃO.
R$ 665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – 
CC00096 02 SUITES AMPLAS, 

SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, 
COZINHA E GARAGEM

R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 
DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, LAVANDERIA, CHUR-
RASQUEIRA, FORNO DE PEZZA, 

AREA GOURMET, EDICULA 
ABERTA, 04 WC, 04 VAGAS DE 

GARAGEM.
R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE ITAICI 
– CC00097  03 DORMITÓRIOS 

SENDO 02 SUITES, SALA 02 AM-
BIENTES, 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 
NO CENTRO E COOKTOP E AR-
MÁRIOS EMBUTIDOS, QUINTAL 
AMPLO, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA, FORNO PIZ-
ZA, FOGÃO DE LENHA, VARAN-
DA NAS PORTAS DOS QUARTOS 

E NA FRENTE DA COZINHA. 
GARAGEM COBERTA PARA 02 

CARROS E DESCOBERTA PARA 
04 CARROS. R$ 1.100.000,00

CIDADE NOVA I – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, 
COZINHA, WC , QUINTAL, EDÍ-

CULA, GARAGEM AREA DO 
TERRENO 450M° R$ 1.250.000,00

COND.PARK AVENIDA-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, 

SALA EM 3 AMBIENTES, COZI-
NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO,3 

VAGAS R$ 1.500.000,00

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

DE SERVIÇO, GARAGEM COBER-
TA R$ 285.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 

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

CARROS.R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – CC 00052
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 

SUITE, 02 SALAS, COZINHA, WC, 
ÁREA GOURMET
R$ 385.000,000

JD. BELO HORIZONTE—CA03140
03 DORMITORIOS SENDO 01 

SUÍTE, SALA, COZINHA PLANEJA-
DA, SALA DE JANTAR, SALA DE 

ESTAR AMPLA, BANHEIRO, ÁREA 
DE SERVIÇO, CHURRASQUEIRA, 
CERCA ELETRICA, AQUECEDOR 
SOLAR, GARAGEM R$ 390.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – CC 
00074  02 DORMITORIOS, SALA, 
COZINHA, WC, ÁREA GOURMET, 

ÁREA DE SERVIÇO, 01 VAGA
R$ 340.000,000

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 

SOLAR DOS ITAMARACAS – 
CA03163 03 DORMITÓRIOS, SALA, 
COZINHA,02 WC, EDÍCULA ABER-
TA, GARAGEM E QUINTAL. AREA 
DO TERRENO 318M² AREA CONS-

TRUIDA 180M².
R$ 435.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE 
REAL – CC00099  03 DORMITÓ-

RIOS SENDO 1 SUITE, COZINHA, 
ÁREA GOURMET, GARAGEM 

COBERTA, AR CONDICIONADO E 
ENERGIA SOLAR.

R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – 
CC00098  03 DORMITÓRIOS 

SENDO 01 SUITE, SALA 02 AM-
BIENTES, 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, CHURRASQUEI-
RA. R$ 450.000,00

JARDIM MONTE VERDE – 
CA03158 SOBRADO COM 02 

CASAS:  CASA PISO SUPERIOR, 
02 SUITES, SALA, COZINHA,AREA 

DE SERVIÇO, WC. CASA PISO 
INFERIOR : 02 SUITES, SALA, CO-
ZINHA, AREA DE SERVIÇO,WC,02 
VAGAS DE GARAGEM. ÁGUA E 

LUZ INDIVIDUAL. CASA PROXIMO 
AO PARQUE ECOLOGICO ACEITA 

PERMUTA POR TERRENO.
R$ 450.000,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 

COZINHAPLANEJADA, QUINTAL, 
GARAGEM PARA 02 CARROS. 

DORMITÓRIOS, COZINHA, E BA-
NHEIRO PLANEJADOS.

R$ 450.000,00

JARDIM TROPICAL – CA0003
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUI-
TE,SALA, COLPA, 03 WC, GARA-

GEM PARA 04 CARROS.
EDÍCULA COM 01 QUARTO, 01 

WC.  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, GARA-

GEM PARA 05 CARROS, POMAR, 
JARDIM. 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

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA 

E BANHEIRO (MOBILIADA) ,02 
VAGASR$ 190.000,000

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

NHA, WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

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

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

DOMINIO) + R$ 50,00 (IPTU)

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARAN-
DA, COZINHA, AREA DE SERVIÇO 
SEPARADA DA COZINHA, 01 WC, 
E UMA VAGA DE GARAGEM.  R$ 

210.000,00

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARAN-
DA, COZINHA, AREA DE  SERVIÇO 
SEPARADA DA COZINHA, 01 VAGA 

DE GARAGEM.R$ 210.000,00

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

VAGAS. R$ 240.000,000  

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

AREA DE SERVIÇO,WC GARAGEM  
APARTAMETO TERREO. IDEAL 

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

R$ 250.000,00

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

SUITE, SALA 2 AMBIENTES, COZI-
NHA, WC,01 VAGA

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

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

SERVIÇO WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

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

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

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

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

TA, PORTARIA 24 HORAS.
ACEITA PERMUTA POR CASA EM 

INDAIATUBA.
R$ 330.000,00

VENDA CASAS 

BAIRRO CAMINHO DA LUZ – 
CA0316202 DORMITORIOS, 

SALA, COZINHA, WC, GARAGEM, 
QUINTAL, AREA DE SRVIÇO.R$ 

140.000,00

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

ÇÃO OK. R$ 250.000,00

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

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

02 CARROS R$ 260.000,00

SANTA RITA – CIDADE TATUI – 
CA03149

03 DORMITORIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA, COZINHA, 02 WC, 
LAVANDERIA, EDICULA COM 01 
DORMITORIO, SALA, COZINHA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS. 

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

MORADA DO SOL – CA03160
 04 DORMITÓRIOS,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

LOCAÇÃO SOMENTE COM FIADOR OU SEGURO FIANÇA
LOCAÇÕES SALAS E SALÕES 

ÓTIMA OPORTUNIDADE DE SA-
LAS COMERCIAIS NO DISTRITO
SALAS DE  29,43 M² ATÉ 368,26 
M² VALORES A PARTIR DE R$ 

2.000,00

CENTRO – SA0001
SALA COMERCIAL COM 40M°

R$ 800,00 + IPTU R$55,00

VILA SFEIR -SL 00358
80 M², 01 WC

R$ 1.800,00 (IPTU INCLUSO)

VILA TELLER – SL00328
SALÃO COMERCIAL COM 70 M², 

02 WC, LAVANDERIA, CORREDOR 
EXTERNO LATERAL

( ÓTIMO PONTO P/ FARMÁCIA, 
ESCRITÓRIO)

R$ 1.800,00 + IPTU R$ 65,00
 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, 
RECEPÇÃO, COZINHA, SALA 

INFANTIL. EXCELENTE LOCALIZA-
ÇÃO!!! 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 (CONDO-

MINIO)

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 FUNDOSR$ 450,00 

CENTRO – CA0002
01 DORMITÓRIO, COZINHA, WC , 

GARAGEM PARA MOTO
R$ 650,00 – IPTU INCLUSO

JARDIM ALICE – CA02273
CASA COM 03 CÔMODOS , GARA-

GEM PARA 01 CARRO.
R$ 650,00 ( INCLUSO IPTU)

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132

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

R$ 850,00

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM 

SALA, COZINHA, 01 SUITE, LA-
VANDERIA E 01 VAGA.
INCLUSO ÁGUA E IPTU

R$ 850,00

JARDIM MORADA DO SOL – 
CA03164 02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, WC, 02 VAGAS DE 
GARAGEM.

R$ 1.100,00 ( INCLUSO IPTU )

VILA GEORGINA – CA03161
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, GARAGEM
R$ 1.100,00 - IPTU INCLUSO

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

1.950,00

JARDIM PAU PRETO – CA03167
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE,SALA, COZINHA, 02  WC, 
GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 2.000,00 + IPTU R$ 65,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DOR-

MITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES,COZINHA, 

LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 
FORNO DE PIZZA, AREA GOUR-

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

R$ 2.500,00 ( INCLUSO IPTU)

CASA COMERCIAL+ 
SALÃO -CENTRO – CA 003121
PISO SUPERIOR 03 DORMITÓ-
RIOS, SENDO 01 COM SUITE, 2 

SALA, COZINHA, EDICULA, ÁREA 
GOURMET COM CHURRASQUEI-

RA. SALÃO 100 M² 02 WC R$ 4.300

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 
SUITES, 10 BANHEIROS, SALA 
DE ESTAR, SALA DE JANTAR 
AMPLA, COZINHA, LAVANDE-

RIA, ÁREA GOURMET, JACUZZI, 
ACADEMIA, SALÃO DE JOGOS, 
SAUNA, ADEGA, ESCRITÓRIO, E 
DOIS HOME THEATER. PISCINA 
COM DUAS CASCATAS, PEIXES 

ORNAMENTAIS, GARAGEM PARA 
06 CARROS. TODOS OS AMBIEN-
TES 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).

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

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

MINIO) + R$ 55,00 (IPTU)

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZI-

NHA AMERICANA, VARANDA, WC, 
02 VAGAS, . R$ 1.300,00 ( INCLU-

SO COND. E IPTU).

CIDADE NOVA I – AP 00942
03 DORMITÓRIOS, SALA 02 AM-
BIENTES, LAVABO, WC, GARA-

GEM 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 SUI-
TE, SALA, COZINHA, WC, ÁREA 

DE SERVIÇO, 02 VAGAS
R$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 
SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 

COZINHA, WC, LAVANDERIA, 02 
VAGAS  NA GARAGEM.

R$ 1800,00 + CONDOMÍNIO R$ 
520,00 + IPTU R$ 113,00

CIDADE NOVA - ANDALUZ – AP 
0092503 DORMITÓRIOS, SENDO  
1 SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 

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

R$ 2.200,00 + R$ 530,00 (CONDO-
MINIO)

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE
03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 

SUITES COM CLOSET, 02 VAGAS 
DE GARAGEM.

R$ 2.990,00 + CONDOMÍNIO R$ 
382,00 + IPTU R$ 146,00

( APARTAMENTO MOBILIADO )

VENDA APARTAMENTOS   

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

DOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BA-

NHEIRO, COZINHA. SEM GARA-
GEM R$ 150.000,00 + CONDOMÍ-
NIO 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, COZI-

NHA, 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)



B3Imóveis

CA00991 – CASA (Fundos – Individual) – JD MORADA DO SOL– 01 
dormitório, sala, cozinha, banheiro, lavanderia e garagem apenas para 
moto. - R$ 600,00+IPTU.

CA035333 – CASA (Piso Superior – Fundos) – JARDIM PAULISTA 
II- 01 dormitório, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, sem garagem. 
- R$ 600,00+IPTU.

CA01067– CASA (Fundos – Individual) - JARDIM PAULISTA II - 01 dormi-
tório, cozinha, WC com box blindex, área de serviço, garagem para 01 carro. 
R$700,00+IPTU.

CA00963– CASA (Piso Superior) – JD MORADA DO SOL casa com 01 dor-
mitório, sala, cozinha, WC, área de serviço e terraço frontal. R$770,00+IPTU.

CA03926– CASA – JD. DAS ANDORINHAS - 02 Dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço e garagem 02 vagas descobertas. 
– R$ 900,00+IPTU.

CA03318 – CASA – JD MORADA DO SOL - 02 dormitórios, sendo 
01 suíte, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, garagem 01 vaga. 
– R$ 1.000,00+IPTU.

CA03918 – CASA – CIDADE JARDIM - 02 Dormitórios sendo 01 suíte, 
sala, cozinha, banheiro, área de serviço, área gourmet com churrasqueira 
no piso superior e garagem 02 vagas. – R$ 1.500,00+IPTU.

CA02111 – CASA – JD. HUBERT (Piso Superior) 03 dormitórios sendo 01 
suíte, sala, WC, área de serviço, cozinha, varanda, sacada e garagem p/ 
1 vaga.  – R$ 1.500,00+IPTU.

CA03917 – CASA – PQ. RES. INDAIÁ - 03 dormitórios, sala, cozinha 
planejada, banheiro, área de serviço e garagem 02 vagas. Possui uma 
edícula nos fundos com 01 quarto bem grande, cozinha e banheiro. – 
R$ 1.500,00+IPTU.

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2w-
c,churrasqueira com pia e balcão,piscina,4x8,garagem 
descoberta para 6 carros. 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.
CA284 – PQ.DAS NAÇÕES – R$290  MIL – 2dorms(st),-
sala,coz,wc,lavanderia,garagem coberta.

CASAS COM 3/4 DORMITORIOS

CA.329 – LAURO BUENO DE CAMARGO – R$370 MIL 
– 3 dorms (1st),sala de estar e jantar,coz,lavanderia,wc,-
churrasqueira,portão eletrônico,garagem coberta para 2 
carros.
CS.328 – JD.REGENTE – R$325 MIL- 3 dorms ( 1st),sala 
2 ambientes,coz americana,lavanderia,wc social,churras-
queira,garagem para 2 carros.
CA.344 – JD.BELA VISTA – R$650 MIL – 3 dorms com 
varanda (1 st com closet),sala de estar e jantar,sala de 
tv,lavabo,coz,lavanderia,wc social,área gourmet,garagem 
coberta para 2 carros.
CA.345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3dorms(1st com 
armários ),sala,coz com armários,wc,lavanderia,dispen-
sa,quintal,garagem
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.237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$350 MIL – 2 dor-
ms,sala,coz,wc,lavanderia,garagem.
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 aque-
cida,quintal,garagem coberta para 2 carros e descoberta 
para 2 carros.
CS.338 – VIENA – R$780 MIL – 3 suites,sala de estar  
com pé direito alto integrada com coz,lavabo,lavanderia,á-
rea gourmet,piscina,churrasqueira,aquecedor solar,boiler 
400l,garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 
carros.
CA.503 – LAGOS SHANADÚ -  R$1.600.000,00 – 5dorm 
(2st), 3wc,coz planejada, copa, dispensa, sala 4 ambien-
tes, garagem coberta, piscina, campo de futebol ( P/refor-
mar), Oficina 7x8 56m², construção inacabada ( pode ser 
casa do caseiro) 

APARTAMENTOS

AP.527 – CIDADE NOVA – R$350 MIL – 2 dorms (1st),-
sala,coz,lavanderia,hall de entrada,lavanderia,garagem 
para 1 carro.
AP.535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dorms 
(1st0,sala de estar e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo mobi-
liado,ar condicionado,garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planeja-
do),sala,coz planejada,wc,garagem

TERRENOS    

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

Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lo-
tes apartir de 300 m² R$240 mil financiado em até 36x

TE.02 – JD.PIEMONTE – R$215 MIL – 302m²
TE.31 – JD.IMPERIO – R$125 MIL – 150m²

TE.35 – JD.BELA VISTA – R$180 MIL – 300m²
TE.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 SÍTIOS

SI.909 – JD. TROPICAL – R$700 MIL – 2dorms,sala,coz,dis-
pensa,casa de caseiro,churrasqueira,saUna,mina d’água,la-
go com peixe,pomar,caixa d’água com 20000 L,aprisco para 
ovelhas,estufas,captação água da chuva.
CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,coz,la-
vanderia,varanda,wc social,piscina 3,5 x 7,fogão e forno a 
lenha,pomar,gramado
CH.717 – ALTO DO BELA VISTA – R$850 MIL – 2suites 
com closet,sala de estar e jantar,varanda,coz planejada,la-
vanderia,wc de empregada,sacada,piscina,churrasqueira,fo-
gão a lenha,forno,chalé com 2 dorm,sala,coz e wc,pomar,-
cerca eçetrica,mezanino com porta balcão,sacada.
CH.756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala de 
estar conjugada com coz,lavanderia,varanda,piscina,chur-
rasqueira,forno de madeira,todo gramadp,pomar.
SI.913 – ESTRADA MATO DENTRO – R$2.500.000,00 -  
40.023 m²
SI.914 – SITIO NO MIRIM – R$60,00/m² - 64.534m² - 1 casa 
de 5 comodos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tan-
que de água,nascente com córrego,piscina 3x5m,plantação 
de uva. Ao lado estamos vendendo outro sitio de 46.000m².

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS 

ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – dorm,sala,coz,wc,1 
vaga de garagem
CHACARAS TRAVIU – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,la-
vanderia,garagem
VILA ALMEIDA – R$900,00 – dorm,sala,coz,wc,quintal,ga-
ragem
CENTRO – R$950,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,sem garagem
VILA ALMEIDA – R$1200,00- 2 dorms,sala,coz,wc,quin-
tal,entrada pra carro.
CIDADE NOVA II – R$1500,00 -  3dorm (1st), sala,coz,wc,-
garagem coberta p/ 2 carros
PQ. DAS NAÇÕES – R$ 1600,00 – 3dorm, sala, coz, copa, 
wc, garagem pra 2 carros coberta.

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$1000,00 – 2dorms,sala,co-
z,wc,1 vaga e garagem.(INCLUSO COND E IPTU)
CENTRO – R$1100,00 – dorm,sala,coz,wc
VILA FURLAN – R$ 1400,00 – 2dorm (1 c/armário), sala, coz 
planejada com fogão, wc, lavanderia planejada, garagem. 

SALÃO

VILA GEORGINA – R$3700,00 – 210 m²,3 salas interliga-
das,cada uma com wc,sala dos fundos com azulejo,gabinete 
e pia

SALAS

JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DE-
POIS R$1980,00 – área de saúde já funcionando,piso por-
celanato,ar-condicionado,pia,espaço para esterilização,salas 
com wc privativo. Incluso : secretária,água,luz,telefone,iptu. 
Fácil estacionamento.

TERRENOS

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

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
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CASAS

CA00170-ESPLANADA 1- 03 suítes + dep em constru-
ção. .............................................................. R$ 590.000,00
CA00164-JD DOS COLIBRIS- 03 dorms c/ suíte + Dep ....  
..................................................................... R$ 345.000,00
CA00086-JD ALMEIDA-03 dorms + dep. Comercial ..........  
..................................................................... R$ 500.000,00
CA00134-JARDIM VALENÇA-3 dorms c/ suíte + dep 02 
vags ............................................................. R$ 320.000,00
CA00155-JARDIM EUROPA- 01 dormitório + dep e quin-
tal ................................................................. R$ 390.000,00

CASA EM CONDOMÍNIO

CA00163-JD. DOS LAGOS-4 suítes + dep. Em constru-
ção ............................................................... R$ 480.000,00
CA00091-PARK REAL-3 Dorms, c/ suíte + dep. Novíssi-
ma................................................................ R$ 430.000,00
CA00088-MARIA DULCE -03 Dorms c/ suíte + dep. ..........  
..................................................................... R$ 920.000,00
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte, + dep. ..............  
..................................................................... R$ 450.000,00

APARTAMENTO

AP00050-CENTRO- 02 suítes + dep 02 vags .....................  
................................................................... R$   610.000,00
AP00024-EDIFÍO MAGESTIC-03 Suítes + dep 02 vagas. .  
..................................................................... R$ 970.000,00

CHÁCARAS

CH00016-PQ DAS BANDEIRAS- 1000 mts c/ 4 dorms+ 
dep............................................................... R$ 320.000,00
CH00030- PORTEIRA DE FERRO- 03 dorms c/ suíte + 
dep. c/ piscina.............................................. R$ 480.000,00                                                
CH00012-MOSTEIRO DE ITAICI- Terreno de 2500 m.  .....  
..................................................................... R$ 500.000,00 
CH00029- ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ 
piscina. ........................................................ R$ 670.000,00

TERRENOS

TE000148-SEVILHA-250m. ........................ R$ 250.000,00
TE00132-JARDIM DOS IMPÉRIOS 150m. R$ 135.000,00
TE00142-EROPARK 500m ......................... R$ 200.000,00
TE00129-JD BELO HORIZONTE 210m. .... R$ 190.000,00

LOCAÇÃO
CASA

CA00122-CIDADE NOVA II- 3dorms, c/ uma suíte + dep. .  
................................................................R$ 2800,00 + iptu
CA00133- ESPLANADA I - 3 suítes +dep c/ planejados. ...  
.................................................................R$ 3.300,00+iptu
CA00162-ESPLANADA I—4 dorms c/ 2 suítes + dep ........  
.................................................................R$ 3.000,00+iptu
CA00145-JARDIM CALIFORNIA- 2 dorms + dep 2 vagas  
.................................................................R$ 1300,00+ iptu

CA00156-JD ESPLANADA 2- 03 suítes + dep 2 vagas. ....  
.................................................................R$ 3.300,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00172-VISTA VERDE-03 dorms c/ 1 suíte + dep  02 va-
gas. ...............................................R$ 2.700,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00026-JD. SÃO LORENÇO-2 Dorms +dep, 1 vaga co-
berta. ............................................. R$ 800,00  cond + iptu
AP00020-EDIF. CLAÚDIA-02 dorms + dep 01 vaga ..........  
........................................................ R$ 1500,00 cond+iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms + dep c/ 
elevador.  ..................................... 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$1.450,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 
vagas ............................................. R$ 2.300,00 cond+iptu
AP00046-JARDIM BOA ESPERAMÇA-02 dorms +dep 01 
vaga ............................................... R$ 1.000,00 cond+iptu

SALAO E SALAS

SL00020- CENTRO- 141 MTS. ..............R$ 3000,00 + iptu
SL00018-AV. CONCEIÇÃO- 210 MTS. R$ 5.000,00 + iptu
SL00004-CENTRO-48,36 MTS ..............R$ 1.300,00+ iptu
SL00005-ARIO BARNABÉ-234MTS. .....R$ 2.000,00+iptu
SA00004-AVENIDA CONCEIÇÃO-35MTS .........................  
.................................................................R$1.200,00 +iptu

CHÁCARAS EM CONDOMÍNIO

CH00008-RECANTO DAS FLORES- 4 Suítes + dep . .......  
.................................................R$ 3.000,00 + cond + iptu.

CHÁCARAS

CA00015-ALTOS DA BELA VISTA- 03 dorms c/ suíte + 
dep.................................................................. .R$ 3.000,00

GALPÕES 

GL-0020- DIS. INDUS. 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-00004-CENTRO EMPRESARIAL - A|T 1380 – A|C 
117m-. ..................................................R$  6.800,00 + iptu.
GL- 00028-VITORIA MARTINI - A/T 1000m A/C 795m ......  
..............................................................R$ 10.000,00+iptu.
GL-00018-RECREIO CAMP. JÓIA- A/T 680. . ...................  
.............................................................R$   5.000,00+ iptu.

PONTO COMERCIAL

PT00003- CENTRO – 17 salas, coz , wcs fem e mac 9 
vagas ..................................................R$ 14.000,00 +  iptu

VENDAS

CASA VENDA JARDIM MORADA DO SOL FRENTE:02 DORMITÓRIOS,COZINHA 
AMERICANA,WC  FUNDOS : 02 CÔMODOS, WC GARAGEM PARA DOIS AUTOS  

COM PORTÃO ELETRÔNICO DE R$210.000,00 POR APENAS R$180.000,00

CASA VENDA JARDIM MORADA DO SOL
02 DORMITÓRIOS ,COZINHA AMERICANA,GARAGEM PRA 02 AUTOS

DE R$220.000,00 POR R$180.000,00
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TODOS OS VALORES ACIMA ESTÃO SUJEITOS A ALTERAÇÕES

7.    ref. site 512702 - Residencial Lígia - 3 dormt/ 1 suíte/ 
varanda/ wc social/ sala estar e jantar/ lavabo/ coz planejada/ 
lavand / wc e dormt de empregada/ 2 gar R$ 450.000,00 

8.    ref. site 263702 -  Monte Mor -  Área - 38.012,00m² - 
R$650.000,00

9.       ref. site 426602 - Residencial Sabiás - 2 dormt/ 1 suite / 
closet/ sala/ coz planejada/ wc / lavand/ jardim/ deck de ma-
deira/ 2 gar R$479.000,00 

4.    ref. site 47561 - Jardim Morada do Sol – 2 dormt/ sala/ coz/ 
wc / lavand/ quintal/ edícula 1 dormt / garagem/ R$1.200,00 

5.    ref. site 933881 – Parque das Nações - 2 dormt / 1 suite / 
wc / coz / sala / lavand / 2 gar R$1.500,00 + IPTU / R$285.000,00

2.    ref. site 965702 - Jardim Morada do Sol - 2 dormt/ sala/ 
coz/ wc / lavand / varanda/ garagem R$1.100,00.

10.    ref. site 563702 - Jardim Paulistano - 2 dormt/ 1 suite/ 
sala p/ 2 amb/ coz c/ cook top e coifa/ wc / lavand / churrasq/ 
2 garagens R$330.000,00

3.    ref. site 923702 – Jardim Hubert – Kitnet - 1 dormt/ sala/ 
coz/ wc / lavand/ 1  gar coberta para moto R$700,00 + IPTU 

1.   ref. site 577202  - Jardim dos Colibris – 3 dormt / 1 suite 
/ sala / coz/ wc / lavand / gar R$1.320,00 + IPTU

11.    ref. site 761702 - Jardim Nova Indaiá - 3 dormt/ 1 suíte/ wc 
/ sacada/ 2 salas / cozinha / lavabo/ lavanderia/ área gourmet/ 
churrasq/ quintal/ 2 gar coberta R$600.000,00

12.   ref. site 584702 - Recanto das Flores - 2 suítes/  1 más-
ter/ sala de jantar/ estar/ sala de tv/ coz planejada/ área gour-
met  planej/ churrasq/ forno/ salão p/ festas/ piscina aquec/ 
wc’s/ vestiários mas e fem/ playground/ mini campo de fute-
bol/ R$1.500.000,00

6.    ref. site 896702 - Vertentes De Itaici - 3 dormt/ 1 suíte/ coz 
planej fogão/ sala p/ 2 amb/ sacada/ lavanderia/ wc / garagem 
– R$1.700,00 + COND+ IPTU / R$460.000,00
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta Caçamba

Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual Dentista Decoração

Jóias
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica

Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas

Pousada Psicóloga Salgados

Mecânica
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – Experi-
ência em limpeza de piscinas. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos e aos finais de sema-
na. Residir em Indaiatuba.

ASSISTENTE COMERCIAL – Experiência em 
vendas Internas diretas, desejável em empresa 
do Ramo de Etiquetas e Rótulos. Pacote Office. 

ANALISTA FISCAL – Superior completo ou 
em andamento em Administração ou Contabi-
lidade. Pacote Office Intermediário. Experiência 
com atividades contábeis e administrativas. 
Conciliação e movimentos bancários.

CERVEJEIRO TÉCNICO – Desejável Curso 
Técnico de Cervejeiro; Química Industrial, ou 
Alimentos. Experiência na área de Indústrias, 
processos de Fabricação de Cerveja, Análises 
Laboratoriais e Boas Práticas de Fabricação. 
Acompanhar os processos de produção desde 
fabricação, fermentação, filtração e envase. 
Residir na Região Metropolitana de Campinas.

COSTUREIRA – Experiência nas máquinas: 
Galoneira, Overlock, Reta, 2 agulhas e Traveti. 
Ensino fundamental. Residir em Indaiatuba 
ou Salto.

CONSULTOR (A) COMERCIAL – Ensino 
médio completo. Pacote Office. Experiência 
em prospecção de clientes e negociação co-
mercial. Desejável experiência em agência de 
empregos ou terceirização de serviços. CNH 
categoria B. Irá dirigir os carros da empresa 
em Indaiatuba e região. Residir em Indaiatuba.

DOMÉSTICA – Experiencia na função. Com 
carta de referência. Para trabalhar de segunda 
a sexta das 8H as 18H.

ESTÁGIO EM MARKETING – Cursando Su-
perior em Publicidade e Propaganda ou áreas 
afins. Residir em Indaiatuba. 

INSPETOR OPERACIONAL – Para trabalhar 
liderando equipe de Porteiros. Ensino médio 
completo. Conhecimentos em Informática. 
Experiência em tarefas administrativas. Dispo-
nibilidade para trabalhar em escalas e turnos. 
CNH categoria B.

FERRAMENTEIRO CNC – Experiência em pro-
gramação de máquinas CNC. Conhecimento 
em programar máquina de medir tridimensio-
nal. Experiência em fabricação de moldes de 
Ferramentaria. Conhecimentos em Solid Works 
e AutoCad. Residir em Indaiatuba ou Salto.

MONTADOR DE ESQUADRIA DE ALUMÍ-
NIO – Experiencia em montagem e instalação 
de vidros e esquadria de alumínio. Residir em 
Indaiatuba ou Salto. CNH categoria B.

PROGRAMADOR DE TORNO CNC – Experi-
ência nos comandos Fanuc, Siemens e Fagor. 
Experiência em Ferramentaria. Residir em 
Indaiatuba ou Salto.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Experiencia 
em manutenção elétrica e mecânica de má-
quinas injetoras. Para trabalhar em empresa 
na cidade de Monte Mor. Disponibilidade para 
trabalhar em turnos.

TÉCNICO DE PROCESSOS – Experiência na 
função em empresas do Ramo Plástico (Injeto-
ras). Empresa de Monte Mor. Disponibilidade 
para trabalhar em turnos.

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.

Auxiliar de cozinha - 1 vaga
Costureiro (a) - 2 vagas

Pedreiro - 1 vaga
Repositor (a) de 

mercadorias - 1 vaga
Auxiliar de manutenção

 predial - 2 vagas
Empregado (a) 

doméstico (a) - 1 vaga
Motorista de 

caminhão - 2 vagas
Oficial de serviços gerais na 

manutenção - 3 vagas
Oficial de manutenção predial - 

1 vaga
Atendente de 

lanchonete - 5 vagas
Arte finalista - 1 vaga

Atendente do setor de frios e 
laticínios - 14 vagas

Auxiliar administrativo - 1 vaga
Atendente do setor de hortifruti-

grangeiros - 17 vagas
Auxiliar de cozinha - 5 vagas

Churrasqueiro - 1 vaga
Gerente de loja e 

supermercado - 1 vaga
Instalador (a) reparador (a) de 
redes telefônicas e de comuni-

cação - 3 vagas
Manobrista - 1 vaga
Mecânico (a) de ar 

condicionado - 1 vaga
Mecânico (a) de manutenção 

de maquinas 
industriais - 1 vaga

Operador (a) de 
empilhadeira - 1 vaga

Oficial de manutenção - 1 vaga
Porteiro (a) - 7 vagas

Revisor (a) têxtil - 1 vaga
Torneiro (a) CNC - 1 vaga

Técnico (a) de refrigeração e 
instalação - 1 vaga

Técnico (a) de 
enfermagem - 2 vagas

Enfermeiro (a) - 2 vagas
Fisioterapeuta - 2 vagas

EMPREGOS
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classificados

Vendo casa no Par-
que dos Indaias – 8 
cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas 
casas em mesmo terre-
no Aceito terreno como 
parte do pagamento 
R$320.000,00 ou fi-
nanciamento. F.: (19) 
99482-6697 / (19) 3875-
3201 João. Tendo inte-
resse ver fotos na OLX
Condomínio Vista 
Verde CC00057 - 03 
suites com closet, sala, 
lavabo, piscina, chur-
rasqueira, cozinha, ba-
nheiro, garagem pra 
02 carros. A.T108M². 
+  C O N D . 2 1 4 , 0 0 
R$689.000,00 F. 3875-
2215

Cond. Vista Verde 
(ITAICI) CC00059 - 
3 dorm.com 01 suite 
,sala , cozinha, a.s, 
wc, garagem p/ 02 au-
tos. COND. 214,00 + 
IPTU:90,00. A.T: 175M²  
R$ 520.000,00. F. 3875-
2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, co-
zinha, 01 dormitório, 
Wc. Casa fundos – 01 
dormitório, cozinha, 
Wc. R$190.000,00 (19) 
3875-2215
J D .  C O L I B R I S  - 
AP00862 02 DORM, 
SALA , COZINHA(PLA-
NEJADO), BANHEI-
RO, GARAGEM P/01 
CARRO . COND:200,00 
INCLUSO AGUA. R$: 
175.000,00. (19) 3875-
2215
Casas 2 dorms – Fi-
nanciamento pela caixa 
ecônomica do terreno 
e da construção – con-

sulte-nos F.: (19) 98254 
7703  / (19)3885-4500 
CRECI 74.092
Casa com 3 dorms 
no Jd. dos Imperios 
R$380 MIL  - (19) 98136-
7331 CRECI 74.092
Casa com 2 dorms 
no Jd. Morada do sol 
R$290 MIL - (19) 98136-
7331 
Casa  com 3 dorms 
( 1st) no Pq. Indaia – 
R$280 mil (19) 98254 
7703 CRECI 74.092
Casa de 3 dorms na Vl 
Maria Helena com  At : 
2700m²,para construto-
res é possível, desmem-
brar os 2700m² em 4 lo-
tes, sendo 3 de 380m² e 
1 de 950m² - (19) 98254 
7703 CRECI 74.
Oferta imperdível! Mo-
rada do sol Rua: 84 - 
Casa de 02 dormitórios, 
sala, cozinha, wc, lavan-
deria e garagem para 02 
autos em lote de 125m 
², de R$210.000,00, por 
apenas: R$180.000,00 
ou R$75.000,00 de en-
trada + 50 x R$2.100,00 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra
Oferta imperdível! 
Morada do Sol Rua: 
85 - Casa de 01 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, quintal 
e garagem para 02 au-
tos em lote de 125m², 
de R$180.000,00, por 
apenas: R$130.000,00.  
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294 corra!

Oferta imperdível! Mo-
rada do Sol Rua: 50 - 
Casa de 02 dormitórios, 
sala, cozinha Ameri-
cana, wc, lavanderia, 
garagem para 02 autos 
+ 02 cômodos nos fun-
dos, em lote de 125m ², 
de R$210.000,00, por 
apenas: R$180.000,00. 
Aceita caminhão no ne-
gócio até R$100.000,00 
F.: 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Troco: casa em Sal-
to no Jardim Laguna 
- com 02 dormitórios 
sendo um suíte, cozinha 
americana, garagem 
para dois autos, em 
lote de 180m2 + uma 
chácara de 1000m2 no 
bairro pedregulho em 
Indaiatuba, por edícu-
la em lote de 250m2 
ou casa de ½ lote até 
r$310.000,00. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294 corra!
CASA– VILA FURLAN 
- 03 dorm.  sendo 01 
suíte, sala de estar e 
jantar, coz. planejada, 
02 wc, 01 lavabo, área 
de serviço, churrasquei-
ra e garagem 02 vagas. 
A/T  180M² A/C  150M² 
- R$ 390.000,00 (Aceita 
Financiamento). F.: 
(19) 3935-
CASA – JD ESPLANA-
DA - 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 encana-
mento preparado, aque-
cimento solar em todos 
os cômodos e garagem 
coberta 02 vagas. A/T  
360,00 M²e A/C  270,00 
M² - R$700.000,00. F.: 
(19) 3935-1413
CASA – JD ESPLA-
NADA - 3 dormitórios, 
sendo 1 suíte com pla-
nejados, Sala, Cozinha 
com Planejados, 1 WC, 
área de serviço, Gara-
gem  4 vagas sendo 2 
cobertas. A/C 190,00M² 
e A/T 300,00M² - R$ 
640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dormi-
tórios, sala, cozinha, 
banhe i ro ,  á rea  de 
serviço e garagem 02 
vagas A/C 125,00M² 
E  A /T  125 ,00M²  - 
R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Jardim Eldorado - 03 
dorm. c/ suíte, sala 2 
amb, coz e lav. 2 va-
gas. Com móveis pla-
nejados. Aceita permuta 
com terreno. F.: (19) 
99721-0395
Pau Preto Comercial 
- 3 dorms c/ + dep. 03 
vagas de garagem F.: 
(19) 97171-4929 
Pau Preto - 03 Dor-
ms c/ suíte 02 vagas 
e área gourmet. R$ 
385.000,00. F.: (19) 
99115-8368

Maria Dulce - 03 suí-
tes, ar condicionado, 
Escr i tór io,  área de 
lazer e aquecimento 
solar. F.: (19) 99721-
0395
Vende-se casa no 
Jardim Morada do 
Sol - Garagem 2 car-
ros com portão ele-
tronico, sala, cozinha, 
banheiro, 2 quartos 
sendo 1 suíte, parte 
superior lavanderia e 
banheiro. Estuda troca 
por terreno de menor 
valor como forma de 
pagamento. F.: (19) 
99735-5418. Tratar c/ 
Antonio.
CASA NO CONDOMÍ-
NIO BRÉSCIA - Aca-
bamento de luxo, 200 
m2  de área construí-
da. Três suítes com sa-
cadas, sala de jantar, 
sala de estar, lavabo, 
coz inha p lanejada, 
lavanderia e espaço 
gourmet planejado. 
Aquecimento solar ins-
talado e pontos para 
ar condicionado nos 
quartos e salas. Con-
domínio com portaria 
24h, piscina, salão de 
festas, churrasqueira 
e quadra (R$ 220,41). 
Próximo ao Parque 
Ecológico. Aceito ter-
reno ou apartamento 
em Indaiatuba, Cam-
pinas e região, como 
parte do pagamento. 
R$ 690.000,00. Direto 
com o proprietário. F. 
19-992170168 ou 19-
992357764.
Vende-se casa em 
Cardeal - dois quartos, 
sala, cozinha america-
na, garagem coberta e 
área de serviços A.T. 
125m² A.C. 99m². Valor 
R$230.000,00. Aceita 
carro e Financiamento. 
F.: (19) 99124-2964
Vendo/Troco casa 
- 2 dormitórios, sala, 
coz inha,  copa,  ba-
nheiro, garagem p/ 2 
carros. R$205.000,00. 
V a l o r  p a r a  t r o c a 
R$280.000,00. Tratar 
direto c/ proprietário F.: 
(19) 3016-1685

 
CASA -JD. MONTE 
VERDE -  01 dorm., 
sala, coz., WC, lavan-
deria e garagem 01 
vaga. - R$750,00+IP-
TU. F.: (19) 3935-1413
SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de ser-
v iço e garagem 02 
vagas. Ótimo acaba-
mento. - R$1.350,00 
+IPTU. F.: (19) 3935-
1413

 
Edifício Bárbara - Apto 
com 1 dormitório piso 
porcelanato, blindex, com 
sanca na sala, armários 
planejados embutido nos 
cômodos, garagem co-
berta para 1 veículo.A 50 
metros da UNIMAX. Acei-
ta financiamento, direto 
com proprietário. F.: (19) 
99268-4277
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$370 mil - (19) 98254-
7703 CRECI 74.092 
Jd. Colibris- AP00862 - 02 
dorm, sala, cozinha(plane-
jada), banheiro, garagem 
p/01 carro . cond:200,00 in-
cluso água R$: 175.000,00.
Vendo ou troco: Loca-
do por R$4.000,00 ate 
outubro 2020 - Penha 
SP - APTO DUPLEX, 3 
dorms, 1 suíte, 2 vagas, 
cozinha planejada, banhei-
ra e churrasqueira. A.T: 
233 m², A.U: 133 m². R. 
Peixoto nº 9 condomínio 
residencial Itapuã.Valor: 
R$ 390.000 - tenho fotos. 
Tratar c/ proprietário (19) 
98817-5312
Apto condominio Spa-
zio Illuminare - com 55 
metros quadrados, sendo 
2 quartos (1 suite) + 1 
banheiro,  sala e sala de 
jantar integrados, cozinha e 
area de serviço. Planejado 
na cozinha e  em um dos 
quartos. Quitado. Aceita 
financiamento. Valor a vista 
R$ 210 mil a vista sendo 
direto com proprietário. Es-
tuda proposta com terreno. 
F.: (19) 98941-5951
Apartamento Centro de 
indaiatuba - próximo a 
bancos e comércio local, 
1 suíte , sala, cozinha pla-
nejada, varanda, 1 vaga 
garagem, portaria 24 ho-
ras. Venda R$ 185.000,00. 
Locação R$ 1.400,00, in-
cluso condomínio, IPTU, 
água e gás. Tratar direto 
com o proprietário (19) 
989621520
Ed. San Marino - Cidade 
Nova - Indaiatuba - Vendo 
ou Alugo - Aptº: 3 dor-
ms. (sendo 1 suite) com 
armários na suíte e em 
mais 1 dorm. Sala para 
dois ambientes, varanda, 
cozinha espaçosa e com 
bastante armários, banhei-
ro social, área de serviço 
com banheiro - 1 vaga 
de garagem. Tratar direto 
com proprietário Fone: (19) 
3875-3030

 
Sitio Estrada Mato 
Dentro  - Valor: R$ 
2.500. 000,00 F.: (19) 
98254-7703 CRECI 
74.092
Sítio em Piedade-SP 
- 26.000m², casa c/ 03 
dormitórios, 02 wcs , 
toda avarandada, gra-
mada,  pomar, área de 
cultura, bosque, água 
de mina, 01 tanques 
com peixes abastecido 
com água por gravida-
de,  diversas árvores 
frutíferas, play groud, 
a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com 
peixes, telefone fixo, 
torre de internet a 500 
metros da rodovia, 
R$300.000,00 aceita 
imóvel em Indaiatuba 
de igual ou menor valor. 
Estuda entrada + parce-
lamento. F.: (19) 99762-
7997 / 3935-3294
Terras de Itaici - 1000 
metros 300 A/C 02 suí-
tes master c/ planeja-
dos. Área gourmet c/ 
churrasqueira, piscina 
ducha e lavabo. F.: (19) 
99166-8272
Sítio venda em Indaia-
tuba - 27.800 metros 
Com pequena casa. F.: 
(19) 99115-8368
Elias Fausto 7000 al-
queires ótima topografia 
porteira fechada F.: (19) 
99166-8272
Recanto das Flores 
- Com lago, toda gra-
mada, área gourmet 
Churrasqueira, campo 
de futebol, cercada. F.: 
(19) 99115-8368
Itupeva em Condomí-
nio - 03 suítes, sala, co-
zinha. Edícula c/ escritó-
rio e sala tv. Vagas p/ 2 
carros, churrasqueira e 
piscina Água encanada 
e poço R$ 689.000,00 
F.: (19) 97171-4929
CHÁCARA – LAGOS 
DE SHANADU -03 
dorm., sala de estar, 
sala de jantar, cozinha, 
wc, área de serviço e 
garagem 02 vagas. 
Gramada e possui pis-
cina. A/C 258.78M² e 
A /T  5 .280M²  -  R$ 
790.000,00. F.: (19) 
3935-1413
Sítio na Bahia Ven-
da/Troca por imóvel 
em Indaiatuba - Com 
470.000m² equivalente 
a 20,00 alqueire, boa 
topografia, região sul 
da Bahia a 220km de 

Salvador pela BR 101. 
Situado na região do 
Vale do Jiquiriça, a 7km 
da cidade de Mutuipe. 
A propriedade fica a 
4 km da BR 420 no 
municipio de Mutuipe, 
e a 70km da cidade de 
Valença região de belas 
praias do litoral baiano 
com aeroporto operan-
do com voos da (Azul) 
aos sabados saindo de 
Viracopos em Campi-
nas-SP. A proprieda-
de esta distribuída em 
pastagem, lavoura de 
cacau, outras e peque-
na mata. Energia passa 
dentro da propriedade. 
Casa sede nascente 
com água boa sendo 
preservada em três lo-
cais da propriedade. 
Documento ITR OK. Op-
ções para plantação de 
feijão, milho, mandioca, 
café e outros. Isso em 
virtude da boa media de 
chuvas/ano na região e 
as nascentes existentes 
na propriedade. Contato 
F.:(19) 98288- 1728. 
WhatsApp.

 
Parque São Louren-
ço (único lote na rua) 
150m2 – R$1060,00p/ 
m2 -escriturado. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-
3294
Jardim Alice (único lote 
na rua) 125m2 – planís-
simo – R$1030,00 p/ m2 
– F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Condomínio London 
Park - lote de 300m2 por 
apenas R$180.000,00 
F.:(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Quintas de Terraco-
ta - 1250 metros R$ 
230.000,00. ACEITA 
PERMUTA. F.: (19) 
98333-5694
Condomínio Jardim 
Res idenc ia l  Lon -
don Park: Terreno 
com 300m² plano, óti-
ma topografia. Valor: 
R$180.000,00 mil con-
tato c/ proprietário Fone: 
(19) 98288-1728 What-
sApp / (19) 3875-2860
Vende-se terreno Vila 
Suiça - murado 300m². 
Valor R$ 235.000,00. 
Tratar com proprietário 
F.: (19) 98324-3243
Lote no Cond. Jd. Pie-
monte - ótima topografia 
e  l o c a l i z a ç ã o ,  c / 
infraestrutura completa, 
próximo ao centro. Tel: 
3875-2862/whatsapp: 
996738210
Vende-se 2 terrenos 
- Sendo 1 em Salto 
R$125.000,00 e 1 em In-
daiatuba R$135.000,00. 
Direto com proprietário 
F.: (19) 3875-0540
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NOTAS DE FALECIMENTO
1.IZALTINA QUEIROZ 
DE CARVALHO com 
93 anos, Viúvo (a) de 
CAMILO DE CARVA-
LHO FILHO, Sendo 
Filho (a) de MOISES 
DIAS DA SILVA e MA-
RIA CONCEIÇÃO DE 
JESUS. Deixa Filho 
(s): ELZA, ALCINA, 
DELCI, MARIA DE 
LOURDES, IDALINA, 
DORIVAL, JOEL, DA-
VINO (TODOS MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
14/09/2019, e Sepulta-
do (a) no CEMITÉRIO 
MUN. DA SAUDADE 
EM SUMARÉ-SP aos 
15/09/2019.

2 . A P P A R E C I D O 
VILLA ROMEIRO 
com 85 anos, Casado 
(a) com IVONE CAN-
GANE ROMEIRO, 
Sendo Filho (a) de 
JOSE VILLA LOPES e 
MERCEDES ROMEI-

RO DIAS. Deixa Filho 
(s): JESUS, CLARICE, 
MARLENE, JOSÉ, RO-
SANA, e MARA (TODOS 
MAIORES). Falecido (a) 
em: 20/09/2019, e Se-
pultado (a) no CEMITÉ-
RIO DISTRITO DE VILA 
ALVES aos 21/09/2019.

3.CARLOS RUPP com 
82 anos , Vivia em União 
estável com  HELM-
TRAUT RUPP sendo 
filho(a) de MAX RUPP 
e ERNA RUPP.deixa 
filho(s): IVONE 48,DO-
LORES 55, Falecido em: 
01/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
02/10/2019. 

4.ANTONIA TEIXEIRA 
DOS SANTOS com 81 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de MA-
NOEL SEBASTIÃO DOS 

SANTOS e JOSEFA TEI-
XEIRA COSTA.deixa fi-
lho(s): SILVANA 48, IVAN 
46, LUCIMARA 39, Fa-
lecido em: 02/10/2019, 
Velado(a) no JARDIM 
BRASIL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 03/10/2019. 

5.FELIPE DOS SAN-
TOS com 22 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de DJALMA ABREU 
DOS SANTOS e ELI-
ZABETE CRISTINA ES-
PIRITO SANTO DOS 
SANTOS. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
02/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
03/10/2019. 

6.IRENI SAMPAIO 
FERNANDES com 86 
anos , Era Viúvo(a) de 
JOSE FERNANDES 

sendo filho(a) de JOSE 
BENEDITO SAMPAIO 
e MARIA EMILIA DA 
ROSA.deixa filho(s): 
AMELIA 65, APARECI-
DO ( FAL ), Falecido em: 
03/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
04/10/2019.

7.IRACI DA SILVA FEI-
TOSA com 66 anos , 
Era Viúvo(a) de JOÃO 
PINHEIRO FEITOSA 
sendo filho(a) de GA-
BRIEL FAUSTINO DA 
SILVA e TEREZA MO-
REIRA  DA SILVA.deixa 
filho(s): JOÃO BOSCO, 
CRISTINA, JURAN-
DIR, (FILHOS MAIO-
RES), Falecido em: 
03/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
04/10/2019. 

8.MARIA CANDIDA 
DE ARAUJO com 83 
anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de CLAU-
DOMIRO AGNELO DE 
ARAUJO e ANA MARIA 
DE JESUS. NÃO DEI-
XA FILHOS, Falecido 
em: 04/10/2019, e se-
pultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 
05/10/2019.
 
9.ANTONIA ZANONI 
PRANSTRETER com 93 
anos , Era Viúvo(a) de 
ERNESTO PRANSTRE-
TER sendo filho(a) de 
AUGUSTO ZANONI e 
MARCELINA DALDON.
deixa filho(s): ADEMIR, 
UMBERTO ( TODOS 
MAIORES), Falecido 
em: 05/10/2019, Vela-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 06/10/2019. 

10.MERCEDES MAR-
TINEZ HOMEM DE 
BITTENCOURT com 
83 anos , Era Viú-
vo(a) de THEOPHILO 
HOMEM DE BITTEN-
COURT sendo filho(a) 
de MANOEL MARTI-
NEZ FEIJO e SERA-
PHINA RODRIGUES.
deixa filho(s): VITOR, 
LYDIA (MAIORES) 
THEOPHILO (Fal), Fa-
lecido em: 05/10/2019, 
e sepultado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL aos 
06/10/2019. 

11.JAMES VERGILIO 
CORREA com 61 anos 
, Casado (a) com DER-
CILIA LUIZ DA SILVA 
CORREA sendo filho(a) 
de JAYME DE FREI-
TAS CORREA FILHO e 
LOURDES CORREA.
deixa filho(s): JANAI-
NA, FABIO, GISLAINE 

(MAIORES), Falecido 
em: 06/10/2019, Vela-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 07/10/2019. 

12.VALDEMAR BATIS-
TA LEITE com 92 anos 
, Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de JOÃO BA-
TISTA LEITE e MARIA 
VITORIANA DA CON-
CEIÇÃO.deixa filho(s): 
WALDEMIR, GORETE, 
MARLUCE, JAIDE, 
EXPEDITO, (FILHOS 
MAIORES), Falecido 
em: 06/10/2019, Vela-
do(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 07/10/2019. 

13.GENTIL SOARES 
com 81 anos , Era Ca-
sado (a) com  NEUSA 
MARIA LUIZ MELE-

CARDI sendo filho(a) 
de JOSÉ SOARES e 
HELENA TEMPESTE.
deixa filho(s): GENTIL, 
FRANCISCO, SILVIA, 
CIBELY, ROSEMARI 
( MAIORES ), Fale-
cido em: 07/10/2019, 
Velado(a) no CANDE-
LARIA, e sepultado(a) 
no CANDELARIA aos 
08/10/2019. 

14.JONATHAN PE-
REIRA DA SILVA com 
21 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) 
de AILTON ROGERIO 
DA SILVA e VERA LU-
CIA PEREIRA. NÃO 
DEIXA FILHOS, Fale-
cido em: 07/10/2019, 
Velado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS, e 
sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS 
aos 09/10/2019.

 
SALÃO COMERCIAL 
–REC. CAMPESTRE 
JÓIA - 250m² cons-
truídos. Cozinha, me-
zanino, lavanderia, 02 
WC’s sendo 01 adap-
tado p/ cadeirante. - 
R$4.000,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal 
do Parque ecológico! 
São 500m² construí-
dos, possui mezanino, 
escritório e banheiros. 
- R$4.300,00+IPTU. 
F.: (19) 3935-1413

 
Vendo Prensa Cami-
seta/caneca - Prensa 
plana 30x42 para su-
blimação de camise-
tas, almofadas, mou-
se pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. 
R$ 900. F.: (19)98125-
2939
Vendo berço - ber-
ço amer icano com 
colchão, jogo de len-
çol, mosquiteiro. R$ 
200.F. :  (19)98125-
2939
Vendo Bicicleta Scoot. 
De R$2.000,00 por 
R$800,00.  F.: (19) 
3935-6985
Vendo Máquina de 
costura Industrial Kin-
gtex Valor R$600,00 
F.: (19) 3834-7739 / 
(19) 99750-8856

Vendo Máquina de 
chinelo R$2.000,00 F.: 
(19) 98233-3923
Vendo Pedras legiti-
mas vindas de Crista-
lina, semi-jóias, pulsei-
ras, brincos, colares, 
anéis regulaveis, pe-
dras avulsas inclusive 
terapêuticas. Ametista, 
olho de tigre, hematita, 
turmalina, agata etc. 
f.: (64)T
Vendo Máquina Sin-
ger com motor 110 
Volts R$120,00 á vista 
F.: (19) 98174-5270
Vendo Bateria Musical 
Seminova cor: vinho, 
marca: PEACE, 8 pe-
ças (completa) Valor 
R$1.000,00 F.: (19) 
3016-1685

 

Vendo Gol G3 - Ano: 
2001. Doc: 2019 OK, 
Cor: Branco. 4 portas, 
econômico. Ótimo es-
tado Valor R$8.000,00. 
Para mais informações 
e fotos F.: (19) 98989-
2549 WhatsApp.
Vendo Fox - 2005, 
1.0, cor: vermelho, 
duas portas. Valor: 
R$ 14.000,00 F.: (19) 
99127-1573

 
Reparo de fontes em 
geral e aulas particu-
lares de eletrônica em 
geral (prática & teoria) 
– Profº Riccó • Reparo 
de fontes em geral de: 
portões, cercas, pc’s, 

notebooks, nobreaks, 
tv’s, aparelhos de som, 
xbox, etc. • Aulas de 
eletrônica (prática te-
oria): R$60,00/Hora 
(19) 98714-0111
Ofereço-me  como 
pedreiro encanador, 
reformas em gerais e 
pequenos reparos na 
construção civil.Tra-
tar com João. F.: (19) 
98329-8580 WhatsApp
O f e r e ç o - m e  p a r a 
prestar serviços de 
pedreiro, encanador, 
jardineiro e eletricista. 
Falar com Odair F.: 
(19) 99776-6841
Ofereço-me  como 
diarista e passadeira 
Contato Vania. F.: (19) 
99595-3390
Ofereço-me  como 
passadeira e faxineira 
atendo a domicilio F.: 
(19) 99448-0082 Val
Ofereço-me como 
Manicure e Pedicu-
re pé e mão R$25,00 
sobrancelha R$10,00. 
Atendo tambem a do-
micilio F.: (19) 99369-
5615
Ofereço-me como mo-
torista de Uber Falar 
com Andersson F.: (19) 
99410-0364
Ofereço-me com tra-
balhos em tricô sob 
encomenda F. : (19) 
3935-1633
Ofereço-me como ca-
seiro para fazer peque-
nos serviços. Tenho 75 
anos, tenho boa sáu-
de, sou aposentado. 
Não preciso receber 
nenhum dinheiro. Só 
preciso da moradia 
Fone.: (15)99646-7494 
/ (19) 3327-6387

Ofereço-me como as-
sistência técnica em 
máquina de costura in-
dustrial F.: (19)99212-
1731
Ofereço-me como 
consul tora Hinode, 
He rba l i f e ,  Na tu ra , 
Avon e Jequiti entrega 
a domicilio Elsa F.: (64) 
99224-6033
Ofereço me para tra-
balhar como anfitrião 
de  caoz inhos  com 
amor e carinho , sendo 
para passear e acon-
chego dormir ,perto 
da Av: Kennedy (su-
merboll). Indaiatuba. 
Elza Maria Fone: (64) 
99224-6033
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