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Quadrilha invade terminal em Viracopos

ITBI será isento 
para unidades 
habitacionais de 
interesse social

Justiça Eleitoral  
contará com 
Posto Itinerante 
em shopping

Fatec local 
abre inscrições 
para 280 vagas 
em seis cursos

Sub-17 está 
nas quartas 
e enfrenta o 
Corinthians

Cidade é primeira em qualidade de vida

PM estima que 12 criminosos participaram da ação na manhã de ontem; três foram mortos 

PESQUISA

Uma tentativa de roubo 
ao Terminal de Cargas do 
Aeroporto Internacional de 
Viracopos, em Campinas, 
na manhã de ontem (17), 
resultou em três suspeitos 
mortos e cinco pessoas 
feridas. Um dos suspeitos, 
em  fuga, sequestrou uma 
mulher e seu bebê de 10 
meses, no Bairro Campina 
Verde, mas acabou morto 
por um atirador de elite, 
após duas horas de nego-
ciações. Até o fechamento 
desta edição, os demais sus-
peitos seguiam foragidos.

Polícia Militar apresenta dinheiro e armas apreendidas, encontradas em um caminhão de lixo utilizado pelos criminosos que assaltaram aeroporto
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Pesquisa divulgada esta semana pelo Indsat coloca Indaiatuba como a primeira da 
Região Metropolitana de Campinas a conquistar excelência em qualidade de vida. Já 
no Ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios, estudo produzido anualmente 
pela Urban Systems para a revista Exame, a cidade caiu da 14ª para a 29ª colocação, 
mas ainda assim figura em uma boa posição. Confira todos os detalhes. P. A6

Após aceitar se casar com o Príncipe Phillip (Har-
ris Dickinson), Aurora (Elle Fanning) é imedia-
tamente acolhida pela rainha, sua futura sogra 
(Michelle Pfeiffer), como se fosse sua própria 

filha. Revoltada, Malévola (Angelina 
Jolie) se opõe ao reino e reúne novos 

aliados para proteger as terras má-
gicas que compartilham. Confira 
a programação em completa 
do Topázio Cinemas em 
www.maisexpressao.com.br



Editorial
Segurança em debate

Artigos

A tentativa de assalto no Terminal de Cargas do Ae-
roporto Internacional de Viracopos, em Campinas, evi-
dencia um problema que não é novo, mas vem ganhando 
novos contornos: a segurança pública. Em março deste 
ano, o mesmo aeroporto foi vítima de criminosos arma-
dos com fuzis, que levaram cinco milhões de dólares, em 
espécie, de um avião da Lufthansa que saira de Guarulhos.   

Em agosto deste ano, o mesmo Aeroporto Interna-
cional de Guarulhos foi vítima de ação criminosa e 51 
quilos de ouro, além de 15 quilos de esmeraldas, relógios 
e correntes foram levados, totalizando um prejuízo que 
passa dos R$ 100 milhões. Ou seja, as quadrilhas estão 
mais sofisticadas, equipadas e seguras do sucesso. 

Parte dessa confiança é depositada, logicamente, no 
sucateamento da Segurança Pública, principalmente es-
tadual e federal. Faltam policiais, investigadores, dele-
gados, sem falar de veículos e equipamentos adequados 
para o combate do crime. Cabe à iniciativa privada, por 
meio de empresas especializadas, preencher esta lacuna. 

É claro que, nos casos acima citados, estamos tra-
tando de aeroportos administrados por consórcios de 
empresas da iniciativa privada, mas que servem como 
analogia ao presente momento. Ao cidadão de bem, que 
pode ser surpreendido a qualquer momento e em qual-
quer lugar, cabe apenas torcer para chegar bem em casa. 

Que os acontecimentos registrados em Campinas sir-
vam para que as autoridades voltem seus esforços para o 
problema. Investir em educação é básico. Reforçar o que 
já existe, é necessário. Precisamos valorizar os homens 
que hoje se arriscam frente a metralhadoras calibre 50.

Brasil tem 4,5 milhões de empre-
sas, número em queda desde 2014

Vacinação contra sarampo  
terá ‘Dia D’ neste sábado (19)

O Brasil tinha, em 2017, 4.458.678 empresas, 
com 38,4 milhões de pessoas ocupadas, sendo 
31,9 milhões na condição de assalariadas 
e 6,5 milhões de sócios ou proprietários. 
É o que mostram dados divulgados hoje 
(17), no Rio de Janeiro, pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), na pesquisa Demografia das 
Empresas e Empreendedorismo 2017. 

 A taxa de sobrevivência das compan-
hias, ou seja, que permaneceram abertas após 
pelo menos um ano, ficou em 84,8%.

Neste sábado (19) acontece o “Dia D” 
de vacinação contra sarampo, com 4,3 

mil postos de saúde abertos das 8h às 
17h, em todo o Estado de São Paulo. 
A iniciativa visa ampliar a adesão à 
campanha em curso, que vai até 25 
de outubro. A imunização é desti-
nada a crianças entre 6 meses e 5 

anos, considerada a faixa etária mais 
vulnerável a apresentar complicações 

pela doença. 
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 A Lei institui como princípio fundamental que o acesso à informação pública é a regra, e o sigilo somente 
a exceção. Para garantir o exercício pleno do direito de acesso previsto na Constituição Federal, a Lei define os 
mecanismos, prazos e procedimentos para a entrega das informações solicitadas à administração pública pelos 
cidadãos. A Lei igualmente determina que os órgãos e entidades públicas deverão divulgar um rol mínimo de 
informações proativamente por meio da internet.

Os pedidos de acesso à informação podem ser encaminhados pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Infor-
mações ao Cidadão (e-SIC). 

Atualmente, existe também o portal da transparência, o que seria o Portal da transparência?  Cada repartição 
publica deve disponibilizar a remuneração mensal de Servidores Públicos, Empregados Públicos e Militares, 
ativos, inativos ou reformados e pensionistas do Poder Executivo: Secretarias de Estado, inclusive Polícia 
Militar, Procuradoria Geral do Estado, Autarquias, Fundações e Sociedades de Economia Mista ocupantes de 
cargos, postos, graduações, empregos e funções públicas.

A Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, conhecida como Código de Defesa do Usuário do Serviço 
Público, que dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da 
Administração Pública, está em vigor nos âmbitos federal e estadual e em municípios maiores. Esta Lei, além 
de abranger o acesso do usuário a informações nos termos da Lei nº 12.527/2011, também trata das manifes-
tações dos usuários de serviços públicos, da participação deles na administração pública, e das ouvidorias.

A fiscalização, controle, coordenação, e logística quanto ao acesso à informação caberá a Controladoria 
Geral da União – CGU, a qual inclusive estará sendo uma instância responsável por decidir sobre recursos a 
pedidos de informação negados no âmbito do Executivo Federal, verificando atuação e capacitação dos ser-
vidores quanto ao cumprimento da lei, e é claro com o respaldo do Poder Judiciário, não só pelos Tribunais 
Estaduais, Tribunais Regionais Federais, Tribunais Regionais do Trabalho, mas pelos Tribunais Superiores, 
Supremo Tribunal Federal (guardião da Constituição Federal) e do Superior Tribunal de Justiça, zelando-se 
pela garantia fundamental que é o direito ao acesso à informação.

O acesso à informação é um direito fundamental previsto no ordenamento jurídico brasileiro no art. 5º 
inciso XXXIII, bem como no inciso II do § 3 do art. 37 e no § 2 do art. 216 da Constituição Federal de 1988.

Todos os cidadãos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou 
de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, bem como o direito de acesso 
aos registros administrativos e a informações sobre atos de governo.

Todos os cidadãos possuem o direito de informação a respeito 
dos órgãos e repartição publica para garantir o exercício pleno 

do direito de acesso previsto na Constituição Federal.

Respeitável público...
Hoje quero falar sobre o uso do sagrado nariz do palhaço 

nas manifestações e protestos.
Não sei bem porque as pessoas se manifestam usando o 

nariz do palhaço.
Acham-se bobas? Enganadas? Ludibriadas? Pois bem, então 

use a criatividade. Não o nariz do palhaço. Cobre as autoridades 
constituídas. É um direto do cidadão. Mas cobre com argumen-
tos. Não com o nariz do palhaço.

O palhaço não é palhaço porque o fazem de bobo. Para usar 
o nariz, o palhaço, ao contrário do que muitos pensam, tem 
que estudar, tem que ensaiar, tem que pesquisar, tem que estar 
atento aos mais diversos tipos de assuntos para, finalmente, 

apresentar-se ao público espectador. 
Palhaço tem diversas habilidades; inclu-
sive a de ser o condutor da alegria, da 

sensibilidade, da liberdade, da emoção, da do-
cilidade e da verdade também. Por isso 

que enquanto houver uma criança, 
existirá um palhaço; e conseqüen-

temente lá estará seu nariz. Seja 
redondo, chato, pontiagudo ou 
pintado. Vermelho, azul, bran-
co ou amarelo. Estará no seu 
devido lugar apontando sempre 
o caminho da alegria. Respeite o 

profissional do riso. Não meta o 
nariz... do palhaço, onde ele 
não foi chamado.

Deixe meu nariz em paz

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 (Flávia Thais de Genaro, advogada inscrita na OAB/SP de n.º204.044, graduação em direito pela PUC, especia-

lista em direito tributário pela Fundação Getulio Vargas e Recursos Humanos pela 
UNIOPEC, Pós Graduada Direito do Consumidor na Faculdade Damásio Educacio-
nal com escritório profissional na Rua das Orquídeas  n.767, -sala 707- Office Pre-
miun- Indaiatuba-SP – Telefone de contato (19)3115-3260/981219889 e-mail flavia-
adv@terra.com.br)
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Justiça Eleitoral abre posto em shopping
Biometria pode ser feita de segunda a sexta, das 10h às 18h, no Polo Shopping Indaiatuba

DIVULGAÇÃO
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Posto Itinerante foi instalado no Polo Shopping Indaiatuba para facilitar acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral

providenciar no Posto 
Itinerante outros servi-
ços, como transferência 
de domicílio eleitoral, 
revisão do cadastro, 
pagamento de multas e 
emissão do certificado 
de quitação eleitoral.

A Justiça Eleitoral 
ganhou um novo 
endereço em In-

daiatuba para a realização 
do cadastramento obriga-
tório da biometria. Desde 
a última segunda-feira, 
dia 14, o Posto Itinerante 
localizado no Polo Sho-
pping Indaiatuba atende de 
segunda a sexta-feira, das 
10h às 18h. Os trabalhos 
serão mantidos até a da-
ta-limite para a coleta das 
impressões digitais, mar-
cada para 19 de dezembro. 

“A implantação do 
posto tem como objetivo 
facilitar o acesso dos elei-
tores aos serviços da Jus-
tiça Eleitoral e aumentar o 
número de eleitores com 
a biometria cadastrada”, 
destaca Lilian Dalva 
Silva da Lima, chefe 
do Cartório Eleitoral da 
211ª Zona Eleitoral. “É 
importante destacar que 
Indaiatuba é um dos 479 
municípios paulistas que 
realiza a biometria obri-
gatória no Estado”. 

Entre os 170.254 elei-
tores da cidade, apenas 
62,31% (106.079) ca-
dastraram as digitais,-
segundo o Cartório. Nas 
eleições municipais de 
2020, o eleitorado de In-
daiatuba já será identifi-
cado pela biometria, tor-
nando ainda mais seguro 
o processo eleitoral.

Neste sábado (19), 
tanto o Cartório quanto 
o Posto funcionarão em 
regime de plantão. O ho-
rário de atendimento do 
Cartório será das 8h às 
13h, e no Posto Itineran-
te do Polo Shopping, das 
10h às 15h. “O eleitor 
pode fazer o cadastra-
mento biométrico com 

tranquilidade e rapidez 
no Cartório Eleitoral e 
no Posto Itinerante do 
shopping”, destaca a 
chefe do Cartório local. 

Além do cadastra-
mento biométrico,  o 
eleitor também poderá 

Documentos
Para fazer a biome-

tria, é necessário levar 
documento oficial de 
identificação, compro-
vante de residência re-
cente e o título de eleitor, 
caso tenha. O cidadão 

pode agendar o seu aten-
dimento no site do TRE-
-SP www.tre-sp.jus.br. 

A Justiça Eleitoral 
enfatiza a importância 
do eleitor se adiantar e 
já comparecer ao car-
tório a fim de evitar as 

longas filas típicas de 
fim de prazo. “O período 
restante para o término 
do procedimento, apesar 
de parecer longo, não é, 
considerando-se o uni-
verso de 64.175 eleitores 
que faltam fazer o cadas-
tramento e atualizar os 
dados”, analisa a chefe 
do Cartório local.

Se o eleitor perder 
o prazo, o título poderá 
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.

O Cartório Eleitoral 
fica na Rua 13 de Maio, 
834, no Centro, e atende 
de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h30 às 18h. O 
Polo Shopping Indaia-
tuba fica na Alameda 
Filtros Mann, 670, no 
Jardim Tropical. Mais 
informações pelo tele-
fone (19) 3834-6378.
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Fatec abre inscrições para Vestibular 2020
ENSINO

O período de inscrição 
para o processo seletivo 
das Faculdades de Tecno-
logia (Fatecs) do Estado 
de São Paulo teve início 
na última terça-feira (15) 
e vai até 11 de novembro. 

Dispensa só será facultada na primeira transmissão da propriedade perante o Registro Imobiliário 

Nova regra isenta pagamento do ITBI

Jorge Luis Lepinsk, o Pepo (MDB), voltou às atividades na Câmara Municipal na última segunda-feira (14), após ocupar o posto de secretário de Habitação

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

Os vereadores 
aprovaram por 
u n a n i m i d a d e 

projeto de lei do Execu-
tivo que isenta do paga-
mento do ITBI (Imposto 
de Transmissão de Bens 
Imóveis) todas as famí-
lias que adquiriram uni-
dades habitacionais em 
empreendimentos con-
siderados de interesse 
social, construídos em 
parceria com a Prefeitu-
ra. A votação aconteceu 
na última segunda-feira 

(14), durante a 28ª ses-
são do ano. 

A lei anterior, de 2008, 
só isentava do pagamento 
do ITBI os adquirentes de 
imóveis de empreendi-
mentos edificados após a 
vigência da lei. Com isso 
ficaram de fora do bene-
fício milhares de famílias 
que haviam comprado a 
moradia em conjuntos 
habitacionais populares 
mais antigos, como Ce-
cap 1, 2 e 3, Cocais 1 e 2, 
João Pioli, Lúcio Artoni 
e vários outros.

Para o vereador Jorge 
Luis Lepinsk, o Pepo 

(MDB), que coordenou 
a elaboração da proposi-
tura no período em que 
foi Secretário de Ha-
bitação, a lei aprovada 
“veio evidenciar que em 

Indaiatuba o entendimen-
to dos gestores é a de 
que moradia é prioridade 
absoluta. Por isso que 
a nova lei beneficia os 
casos antigos e as cons-

truções futuras, como as 
dos empreendimentos 
denominados Jardim das 
Gaivotas (177 casas) e 
Parque Imperattore (224 
apartamentos), projetos 

que estão em andamento 
e cuja previsão de entrega 
das unidades é para o pri-
meiro semestre de 2020”.

O ITBI é um impos-
to municipal, que deve 
ser pago quando ocorre 
uma transferência imo-
biliária. Em Indaiatuba 
a alíquota cobrada pela 
Prefeitura é de 3%. Um 
exemplo: para um imó-
vel de valor venal de R$ 
150 mil, o valor a ser 
pago de ITBI ao muni-
cípio é de R$ 4,5 mil. 
Com a nova lei, a isen-
ção só será facultada na 
primeira transmissão 
da propriedade perante 
o Registro Imobiliário. 
“Transações posteriores 
serão tributadas normal-
mente”, esclarece Pepo. 

A prova está marcada para 
8 de dezembro. Em In-
daiatuba, 280 vagas são 
oferecidas em seis cursos 
e três períodos diferentes.  

A Fatec Indaiatuba 
oferece os cursos de Aná-
lise e Desenvolvimento de 
Sistemas (40 vagas – noi-
te), comércio exterior (40 
vagas – noite), gestão em-
presarial (40 vagas – noite 
e 40 vagas – tarde), gestão 
de serviços (40 vagas – 
manhã), logística aeropor-
tuária (40 vagas – manhã) 
e redes de computadores 
(40 vagas – manhã). 

O candidato precisa 
ter terminado ou estar cur-
sando o Ensino Médio ou 
equivalente, desde que no 
ato da matrícula comprove 
a conclusão do curso. As 
inscrições devem ser feitas 
exclusivamente pelo site 

www.vestibularfatec.com.
br entre 15 de outubro e 11 
de novembro. No último 
dia, o prazo termina às 15 
horas. Para se inscrever 
é necessário preencher a 
ficha de inscrição e o ques-
tionário socioeconômico, 
imprimir o boleto e pagar a 
taxa no valor de R$ 70 em 
qualquer agência bancária. 
O Manual do Candidato 
está disponível na internet 
para download gratuito.

No ato da inscrição é 
possível escolher um curso 
em primeira opção e colo-
car como segunda opção: 
o mesmo curso de primeira 
opção em outro período na 
mesma Fatec; ou o mesmo 
curso de primeira opção 
oferecido em qualquer 
período de outra Fatec; 
ou ainda qualquer curso 
com o mesmo conjunto de 

disciplinas prioritárias (a 
relação dos cursos estará 
na internet no momento 
em que o candidato for de-
finir a segunda opção), em 
qualquer Fatec e período.

Inclusão Social
O Sistema de Pontu-

ação Acrescida do Cen-
tro Paula Souza concede 
bônus de pontos à nota 
final obtida no exame, 
sendo 3% a estudantes 
afrodescendentes e 10% a 
oriundos da rede pública. 
Se o candidato se enqua-
drar nas duas situações, 
obtém 13% de acréscimo.

Mais informações 
podem ser obtidas pelos 
telefones (11) 3471-
4103 (Capital e Grande 
São Paulo) e 0800-596 
9696 (demais localida-
des) ou pela internet.
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Quadrilha invade terminal de Viracopos
PM estima que 12 criminosos participaram de ação na manhã de ontem; três foram mortos 

Munição foi abandonada pelos assaltantes durante a fuga e uma das armas utilizadas foi uma metralhadora calibre .50

Uma tentativa de 
roubo ao Termi-
nal de Cargas do 

Aeroporto Internacional 
de Viracopos, em Cam-
pinas, na manhã de on-
tem (17), resultou em três 
suspeitos mortos e uma 
mulher ferida. Um dos 
suspeitos, tentando a fuga, 
sequestrou uma mulher e 
seu bebê de 10 meses, na 
Rua Sócrates, no Bairro 
Campina Verde, mas aca-
bou morto por um atirador 
de elite, após duas horas 
de negociações. 

A administração do 
Aeroporto Internacional 
de Viracopos informou 
que o assalto aconteceu 
no Terminal de Cargas, 
por volta das 9h50. Se-
gundo nota, a quadrilha 
acessou o terminal pelo 
Portão E24, usando duas 
caminhonetes semelhan-
tes a veículos da Aero-
náutica. “Esses veículos 
tiveram os pneus dila-

e fez reféns. Após duas 
horas de negociação, 
ele foi morto por um 
atirador de elite. A PM 
estima que 12 crimi-
nosos participaram da 
ação. Até o fechamento 
desta edição, nove deles 
seguiam foragidos. 

Após a ação, a qua-
drinha foi perseguida 
e acabou incendiando 
duas carretas para fe-
char a Rodovia SP-75 
nos dois sentidos. Ou-
tro veículo foi utilizado 
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cerados na entrada do 
portão, mesmo assim, 
seguiram até o pátio do 
Terminal de Carga e 
fizeram o assalto por-
tando forte armamento. 
A quadrilha fugiu utili-
zando duas caminhone-
tes que aguardavam do 
lado de fora”.

A PM encontrou três 
suspeitos de partici-
par do crime perto do 
aeroporto. Dois foram 
mortos pela polícia e 
outro entrou numa casa xx

xx

para bloquear uma pista 
paralela. Os motoristas 
foram obrigados a parar 
e muitos esperaram por 
horas, até que as vias 
fossem liberadas.

A t ranspor tadora 
Brinks, por meio de 
nota, afirmou: “estamos 
colaborando com as au-
toridades competentes 
para apuração do ocor-
rido”. O aeroporto ficou 
fechado para pousos e 
decolagens das 10h às 
10h20. As lojas também 

foram fechadas. 
O Mais Expressão 

também recebeu nota 
da agência Azul, que 
pontuou: “a Azul ressalta 
que o aeroporto já foi 
reaberto, mas lamen-
ta eventuais aborreci-
mentos ocorridos a seus 
clientes. A companhia 
reforça também que está 
prestando toda a assistên-
cia necessária, conforme 
prevê a resolução 400 da 
Anac (Agência Nacional 
de Viação Civil)”.

Debate
O presidente da Câmara 

de Indaiatuba e presidente 
da Associação de Vere-
adores do Parlamento da 
RMC, vereador Hélio Ri-
beiro, lamenta o ocorrido 
no Aeroporto Internacional 
de Viracopos e convida a 
todos para debaterem no 
dia 8 de novembro, em 
Jaguariúna, o assunto que 
hoje preocupa os mais de 
três milhões de moradores 
da Região Metropolitana 
de Campinas: a Segurança. 

O encontro acontece a 
partir das 9h, na Câmara 
Municipal de Jaguariúna, 
com palestra do perito 
judicial e pesquisador do 
assunto, Marcelo Maga-
lhães. O tema da palestra 
será “Uso da Tecnologia 
na prevenção de crimes e 
apoio às forças de segu-
rança na RMC”. “Espera-
mos a presença de todos 
os vereadores da região 
neste momento tão duro 
da história da segurança 
da RMC”, afirmou Hélio.
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Pesquisa divulgada pela Indsat coloca Indaiatuba como primeira da RMC a conquistar índice

Pesquisa divulga-
da esta semana 
pelo Indsat (In-

dicadores de Satisfação 
dos Serviços Públicos) 
coloca Indaiatuba como 
a primeira da Região 
Metropolitana de Cam-
pinas (RMC) a con-
quistar excelência em 
qualidade de vida, clas-
sificação atribuída aos 
municípios que somam 
mais de 800 pontos. O 
indicador revelou ainda 
que a cidade se estaca 
nos seguintes indicado-
res: abastecimento de 
água, qualidade da água 
e coleta de lixo.

Cidade é primeira em qualidade de vida
ELIANDRO FIGUEIRA RIC/PMI

Indsat afirma ter entrevistado 400 moradores, sendo que 79% classificou a qualidade de vida como ‘ótima’ ou ‘boa’ 
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Além disso, Indaia-
tuba obteve alto grau 
de satisfação (quando 
os municípios registram 
entre 650 e 799 pontos) 
em outras áreas: admi-
nistração pública, saúde, 
educação, merenda es-
colar, segurança pública, 
guarda municipal, lim-
peza pública, iluminação 
pública, qualidade do 
asfalto e cultura. 

Segundo a Indsat, o 
índice de satisfação é 
calculado a partir de uma 
metodologia exclusiva 
de classificação baseada 
nos critérios de “óti-
mo”, “bom”, “regular”, 
“ruim” e “péssimo”. Fo-
ram entrevistados 400 
moradores em Indaiatu-

Urban Systems traz 
edição de pesquisa

Em sua sexta edição, 
o Ranking das “Melhores 
Cidades para Fazer Negó-
cios” é um estudo produzi-
do anualmente pela Urban 
Systems para a revista Exa-
me, que avalia as cidades 
mais atrativas para o de-
senvolvimento de negócios, 
considerando condições e 
infraestrutura disponíveis. 

A pesquisa também 
destaca quatro recortes 
do tema, focando nas me-
lhores cidades em relação 
ao: Desenvolvimento Eco-
nômico, Capital Humano, 
Desenvolvimento Social e 
Infraestrutura. Foram con-
siderados os municípios 
com mais de 100.000 ha-
bitantes em 2018 (estima-
tiva da População – IBGE) 
e o ranking é calculado 
através da metodologia de 
análise estatística chama-
da IQM (Índice de Quali-
dade Mercadológica).

Dessa forma, o IQM 
apresentado considera 317 
municípios, de um total de 
5.570 do país. Indaiatuba 
caiu da 14ª para a 29ª co-
locação, mas ainda assim 
figura em uma boa posição. 
Quando o assunto é Desen-
volvimento Econômico, 
a cidade caiu da segunda 
para a terceira colocação, 
mas se mantém no Top 20. 
Barueri e São Caetano do 
Sul são as primeiras.

Apesar de perder uma 
posição, o estudo destaca 
que a cidade manteve bons 
números, com relação a 
Diversidade Econômica, 

Crescimento do Produ-
to Interno Bruto (0,87%), 
Crescimento nas Importa-
ções (15,7%), Crescimento 
nas Exportações (7,4%), 
Crescimento de 13,64% nas 
Microempresas Individuais 
e Crescimento da Frota de 
Automóveis (3,95%).

Quando o assunto é Ca-
pital Humano, Indaiatuba 
subiu da posição 61 para 64, 
em um ranking dominado 
por Vitória, no Espírito San-
to. Em Desenvolvimento 
Social, a cidade perma-
neceu na 45ª colocação. 
O ranking mede o reflexo 
do desenvolvimento de 
negócios na cidade sobre a 
população local, por meio 
de indicadores sociodemo-
gráficos, educação, saúde 
e segurança. Neste item, 
Valinhos lidera o ranking. 

Quando o assunto é 
Infraestrutura, cujos indica-
dores estão condicionados 
às facilidades que propor-
cionam ao desenvolvimen-
to de empresas e negócios 
nas cidades, Indaiatuba caiu 
da 19ª para a 85ª colocação. 

O Mais Expressão 
questionou a Prefeitura so-
bre os resultados apontados. 
“O estudo divulgado ana-
lisa e compara municípios 
que apresentam diferenças 
entre si e avalia tanto o de-
senvolvimento local quanto 
o das demais cidades, de-
monstrando uma realidade 
dinâmica”, informou a Se-
cretaria de Relações Insti-
tucionais e Comunicação 
por meio de nota. 

ba, sendo que 79% clas-
sificaram a qualidade 
de vida como “ótima” 
ou “boa”; 15% como 
“regular” e 6% como 
“ruim” ou “péssima”.

A pesquisa avaliou 
a satisfação dos mo-
radores em relação à 
qualidade dos serviços 
públicos das 15 maiores 
cidades da região no ter-
ceiro trimestre de 2019. 
“Estamos muito bem 
avaliados em qualidade 
de vida e também em 
administração pública 
municipal, índices que 
demonstram que a nossa 
gestão está no caminho 
certo para a prosperi-
dade do município e 
bem-estar da popula-

ção”, destaca o prefeito 
Nilson Gaspar (MDB). 

O município também 
é o primeiro da RMC na 
geração de empregos, 
com avaliação entre 
“boa” e “ótima” para 
58% dos entrevistados. 
“Se levarmos em conta 
a situação atual do país, 
com mais de 11 milhões 
de desempregados, os 
números revelam que 
Indaiatuba está apre-
sentando aos poucos 
uma recuperação da 
economia. No primei-
ro semestre deste ano 
nossa cidade foi a que 
mais gerou empregos na 
RMC, com 2.273 vagas 
de trabalho”, avaliou 
Gaspar.
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O auditór io  do 
C e n t r o  U n i -
versitário Max 

Planck de Indaiatuba 
recebe naq próxima 
terça-feira (22), das 
19h às 22h, a De-
loitte,  maior con-
sultoria do mundo, 
q u e  e m  p a r c e r i a 
com a UniMAX e a 
OAB-SP (113ª Sub-
seção de Indaiatuba) 
promove um encontro 
com a presença de es-
pecialistas em gestão e 
recuperação de empre-
sas para compartilhar 
conhecimento e deba-

Unimax e Deloitte promovem encontro
Com inscrições abertas, evento receberá especialistas em gestão e recuperação de empresas
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ter soluções.
P a r a  p a r t i c i p a r , 

acesse www.faculda-
demax.edu.br e clique 
no link Painéis Deloitte 
Brasil. Os temas serão: 
A Empresa em Crise e 

a Recuperação Judi-
cial – Visão Geral 
do Procedimento e 
Desafios Enfren-
tados na Recupe-
ração Judicial. “O 
ambiente econômi-
co, político, institu-

cional e de negócios 
trouxe, nos últimos 

anos ,  uma sér ie  de 
grandes  desaf ios  às 
empresas que operam 
no Brasil, independen-
temente do seu porte, 

setor ou região de atua-
ção. O ambiente econô-
mico vem desafiando 
gestores, acadêmicos 
e toda a comunidade 
jurídica, em meio a um 
cenário ainda marcado 
por incertezas”, desta-
cam os organizadores. 

Apoio
Segundo a Deloitte, 

o evento tem por obje-
tivo apoiar líderes em-
presariais, investidores, 
advogados, juízes e to-
dos os agentes da socie-
dade que buscam meca-
nismos para revigorar 
a atividade empresarial 
em seus ciclos de cri-
se, lançando mão de 

instrumentos jurídicos 
como os previstos pela 
Lei de Recuperação de 
Empresas e Falências.

Entre os palestran-
tes estão Luis Vasco 
Elias, Daniellea Piha, 
profissionais da De-
loitte. Os convidados 
se rão  Lu iz  Rober to 
Ayoub e Ivo Waisberg. 
A UniMAX será repre-
sentada por Rodrigo 
Pires da Cunha Boldri-
ni e José Jorge Tannus 
Júnior. O Centro Uni-
versitário Max Planck 
fica na Avenida 9 de 
Dezembro, 460, Jar-
dim Pedroso. As vagas 
são limitadas e sujeitas 
à disponibilidade. 

Parque Mall recebe feiras Estudantil e de Variedades Kids
ENTRADA FRANCA

O Parque Mall foi 
escolhido para receber 
duas feiras especiais, 
que ocorrem simultane-
amente entre os dias 24 
e 26 de outubro. Pela 
primeira vez, o sho-
pping recebe a Feira de 
Variedades – Edição 
Baby, Kids, Teen e Ma-
mãe. Ao mesmo tempo, 
o público poderá visitar 
a tradicional Feira Estu-
dantil e Cultural — Polo 
da Leitura, que chega à 
sua sexta edição.

Diversas atividades 
estão programadas para 
a Feira Estudantil, que 
será promovida nos dias 
24 e 25, das 19h30 às 
20h30, e no dia 26, das 
9h às 17h. Na ocasião, 
o público acompanhará 
exposições na área da 
educação, apresenta-
ções culturais, palestras 
e Encontro de Escrito-
res e Autores. 

Os presentes conhe-
cerão cursos de níveis 
técnicos, superiores e 
de idiomas em diversas 
instituições de Indaia-
tuba, como: UniMAX 
(Centro  Univers i tá -
rio Max Planck), Unip 
EAD (Univers idade 
Paulista) e os colégios 
Objet ivo,  Episteme, 
Montreal e Escala.

Entre as atrações, 
destaque para o Encon-
tro de Escritores e Au-
tores, no dia 26, a partir 
das 10h. Nesse dia está 
confirmada a presença 
do escritor e cartunista 
indaiatubano Moacir 
Torres; além da escri-
tora Letícia Borges, que 
marcará presença nos 
três dias de feira para 
divulgar o seu l ivro 
They: Old Friend.

As palestras condu-
zidas pela Fundação 
Indaiatubana de Edu-

cação e Cultura (Fiec) 
sobre os temas Inclusão 
Digital, Novas Tecno-
logias de Ensino, além 
de Perspectivas para o 
Mercado de Trabalho 
e Estágio também são 
destaque. Apresenta-
ções de dança e música 
também integram a 
programação. 

Variedades
A Feira de Varieda-

des, que traz ao Parque 
Mall diversidade de pro-
dutos voltados a bebês e 
mamães, ocorre nos dias 
24 e 25, das 9h às 21h, e 
no dia 26, das 9h às 18h. 
Na ocasião, o evento 
receberá 30 expositores 
que disponibilizarão pro-
dutos com valor a partir 
de R$ 5, entre laços e 
fitas, sapatos, roupas, en-
xovais, bordados, bolsas, 
tanto para bebês quanto 
para crianças. 

Para a organizadora 
do evento, Adriana Sil-
va, esta edição da feira 
terá alguns diferenciais. 
“Além de encontrar 
uma infinidade de pro-
dutos para seus filhos, 
os visitantes também 
poderão conferir toda a 
parte cultural da Feira 
Estudantil”, salienta. 

“A expectativa é a me-
lhor possível, visto que 
o público encontrará 
itens de muita utilidade, 
com preços acessíveis.”

“Ambas as  fe i ras 
serão excelentes opor-
tunidade de entrete-
n imento .  O públ ico 
terá  a  opor tunidade 
de comprar produtos 

exclusivos na Feira de 
Variedade Kids, além 
de adquirir muito co-
nhecimento cultura e 
educacional na Feria 
Estudantil”,  salienta 
Cinthia Oliveira, coor-
denadora de marketing 
do Parque Mall, que 
fica na Rua das Prima-
veras, 1.050.
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Farmais Itaici, Giovanna Helena - 
Farmacêutica

RBC Transportes - Luciane e Marcos Stocco Percival Nogueira de Matos da Harmonia 
Contabilidade

Silbene Ribeiro receberá mais um ano 
o Troféu Frutos de Indaiá

No dia 9 de no-
vembro, o Grupo 
Mais Expressão 

realiza no salão social do 
Clube 9 de Julho, a edição 
2019 do Troféu Frutos de 
Indaiá. O evento contem-
plará as melhores empre-
sas de 2018, em diversos 
segmentos, e é reconheci-
do pelos empresários por 
sua qualidade e tradição. 

De acordo com Perci-
val Nogueira de Matos, 
da Harmonia Contabili-
dade, o Troféu Frutos de 

Evento premiará as melhoras empresas de 2018 em diversos segmentos no dia 9 de novembro
DENISE KATAHIRA
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Indaiá é uma oportunida-
de de conhecer novos par-
ceiros. “É um evento com 
uma ótima oportunidade 
para networking e a cada 
ano aumenta a necessi-
dade de estar inserido no 
meio de empreendedores 
de sucesso”, diz. 

Quem também se diz 
orgulhosa e na expectativa 
com a premiação é a pro-
prietária da RBC, Luciane 
Cristina Verdin Stocco. 
“Minha expectativa para o 
Frutos é até difícil de falar, 

ARQUIVO PESSOALFOTOS: JME

Empresários reconhecem qualidade 
e tradição do Troféu Frutos de Indaiá

pois a cada ano a equipe 
do jornal Mais Expressão 
surpreende. Com relação a 
publicidade acho maravi-
lhoso, pois nos traz muita 
visibilidade”, afirma. 

A Farmais Itaici parti-
cipa pela primeira vez do 
Troféu Frutos de Indaiá. 
“Teremos uma noite de 
reconhecimento aos que 
empreendem em Indaiatu-
ba sempre buscando o me-
lhor para a cidade”, disse 
o sócio proprietário Plinio 
Gonçalves de Oliveira.

A empresária Silbene 
Ribeiro receberá mais um 
ano o prêmio. “A cada 
ano uma nova expectati-
va para o evento Frutos 
de Indaiá. O reconheci-
mento pela premiação, 
encontrar amigos em-
presários de Indaiatuba e 
juntos degustar um jantar 
maravilhoso”, disse.

Troféu
Mais de 120 marcas 

foram eleitas pela orga-
nização do Troféu Fru-

tos de Indaiá através de 
uma pesquisa com a po-
pulação e os leitores do 
jornal Mais Expressão.

Aos eleitos pela pes-
quisa, foi oferecida uma 
campanha publicitária 
que dá direito a pu-
blicação da marca da 
empresa em edições do 
jornal Mais Expressão 
e em três exemplares da 
Revista Mais Expres-
são, sendo duas antes e 
uma após o evento. 

Desde maio, as em-

presas participantes vêm 
tendo o logotipo de suas 
empresas divulgadas no 
jornal. “As empresas e 
profissionais que partici-
pam da campanha publi-
citária e recebem o Troféu 
Frutos de Indaiá, têm 
um grande sentimento de 
orgulho, pois foram esco-
lhidas por seus clientes e 
pela população, como as 
melhores em seu segmen-
to”, ressalta o presidente 
do Grupo Mais Expres-
são, Admilson Redecopa.
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A Óticas Ipanema 
está há 38 anos em 
Indaiatuba, apre-

sentando um novo conceito 
no mercado, trazendo as 
melhores marcas de óculos 
e lentes, com preços que 
cabem no seu bolso.

O proprietário Fábio 
Martins dos Santos conta 
sua história. “A minha his-
tória com Óticas Ipanema 
começou em 2004 quando 
recebi o convite de uma 
amiga para eu ir na cabe-
lereira dela, pois a dona 
conhecia a responsável pela 
agência que, através do 
Silvio Ferreira, dono da 
franquia, estava buscando 
alguém do meu porte”. 

“Comecei como auxiliar 
de loja, onde fiquei  por um 
ano e meio. No começo de 
2006 passei para vendas. 
Em 2009 fui gerenciar uma 
loja que o Silvio abriu em 

DIVULGAÇÃO

Fábio Martins começou como auxiliar de loja e hoje é dono de umas Óticas na cidade 
Óticas Ipanema: história de sucesso

Ipanema apresenta.“Den-
tro das Óticas Ipanema, 
aprendi um conceito dife-
rente de trabalho e procuro 
seguir essa linha de traba-
lho. Acredito que na vida 
a gente tem que pegar os 
bons exemplos, então com 
meu aprendizado na loja e 
as minhas formações, fui 
colocando os conceitos. 
Graças a Deus, tive um 
resultado muito positivo”.

Óticas Ipanema
Um dos grandes con-

ceitos da Óticas Ipane-
ma é poder proporcionar 
qualidade de vida para as 
pessoas através do olhar. 
A Óticas Ipanema é refe-
rência em óculos de sol, 
grau e lentes de contato, 
com condições de paga-
mentos diferenciados.

O proprietário explica 
o grande diferencial das 
Óticas Ipanema em relação 
aos seus concorrentes. “O 
atendimento é um grande 
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Piracicaba. Em 2011, a loja 
acabou sendo vendida e eu 
voltei para Indaiatuba como 
gerente da loja no centro”.

Quando voltou, soube 
que iria gerenciar uma loja 
na inauguração do sho-
pping, porém seu antigo 
chefe preferiu adiar um pou-
co a abertura. “Em 2011, o 
Silvio desistiu de abrir a loja 
e acabei ficando na unidade 
do centro até 2014 como 
gerente. No mesmo ano fui 
convidado para abrir esta 
unidade como sócio, e em 
2018 assumi, agora estamos 
seguindo carreira solo”.

O empresário explica 
que nunca pensou em ter 
o próprio negócio e que ao 
longo do tempo, se apaixo-
nou pelo ramo de óticas. 
“Na verdade, nunca tinha 
trabalhado em comércio, 
eu não tinha esse projeto. 
Comecei a trabalhar com 12 
anos de idade em São Paulo, 
depois me mudei para cá 
com 14 anos e cuidava de 

um primo meu. Depois fui 
colher café, trabalhei em la-
va-jato, servente de pedreiro 
e antes de entrar na Ótica 
atuei em uma empresa. 
As oportunidades foram 
acontecendo. Acredito que 
a gente é capaz de se adaptar 
e se você tiver motivado, 
conquista seu sonho”.

Segundo Fábio, o rela-
cionamento com as pesso-
as fez o que mudasse sua 
ideia e se encantasse pela 
ótica. “Não é só vender 
o produto, procuramos 
fazer amizade com nossos 
clientes, indicar o melhor 
produto. Eu me apaixonei 
por isso tanto que eu cuido 
mais da parte comercial. A 
administrativa deixo para 
minha esposa cuidar”.

O empresário procurou 
se especializar na área e 
trouxe novos conceitos e 
o que há de mais moder-
no em óculos e lentes, já 
aproveitando a filosofia 
de trabalho que a Ótica 

diferencial, pois o produto 
é um detalhe. Todos os 
outros podem ter, mas o 
atendimento é a identidade 
que cada um apresenta, 
com isso estamos nos des-
tacando cada vez mais”.

 Neste mês de outubro, 
a Óticas Ipanema do Polo 
Shopping está com uma 
promoção imperdível: 
na compra de um par de 

lentes Zeiss ou Varilux, o 
segundo par é grátis.

A Ótica Ipanema 
está localizada no Polo 
Shopping e o horário 
de atendimento é de se-
gunda a sábado, das 10h 
às 22h, e domingos e 
feriados, das 14h às 20h. 
O telefone para contato é 
(19) 3835-9192 ou What-
sApp (19) 99871-5072. 
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No último sábado 
(12), o sub- 17 
do Primavera se 

classificou após um em-
pate com Mirassol em 
Indaiatuba por 0 a 0 e 
garantiu vaga nas quartas 
de final do Campeonato 
Paulista da categoria. 

Equipe precisava do 
empate para se classi-
ficar, enquanto para os 
adversários apenas a vitó-
ria interessava. A partida 
ficou bem equilibrada no 
primeiro tempo, com o 
Mirassol assustando o 
Primavera em jogadas de 
linha de fundo.

O Fantasma, com boa 
atuação na defesa, anulou 
algumas jogadas do adver-
sário e explorava os con-
tras ataques em busca do 
primeiro gol, que não saiu.

Durante a rodada do 
domingo, dia 13, acon-
teceram dois jogos pelas 
copas de futebol society 
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Sub-17 conhece adversário nas quartas do Campeonato Paulista

Primavera se classifica 
e enfrenta Corinthians

No segundo tempo, 
o Mirassol iniciou uma 
pressão, mas logo o 
Primavera equilibrou a 
partida e administrou o 
resultado, garantindo o 

Equipe empatou com o Mirassol em 0 a 0 e pega amanhã, às 11h, o alvinegro em Indaiatuba

DIVULGAÇÃO

Copas do Indaiatuba Clube tem mais uma rodada
SOCIETY

Apenas duas marcaram rodada da competição no último final de semana, com oito gols

empate e a classificação 
inédita. Com o empate a 
equipe ficou na segunda 
colocação do grupo com 
11 pontos, perdendo nos 
critérios de desempa-

te para o São Paulo. O 
adversário das quartas 
será o Corinthians em 
duas partidas. O primeiro 
confronto é amanhã às 11 
horas em Indaiatuba.

TABELÃO
22º Campeonato Liga Regional Aifa de Futsal
Rodada amanhã, dia 19, na Sol-Sol
Horários  Times          Divisão
12h50   Sem Maldade FC x Real Sporting 3º 
13h50    Barcemlona x Meninos da Vila  2º
14h40   Orós Futsal x União Tribuna “B”  2º
15h30   Borussia x Real Magia               2º
16h20   Ópticas Sol x Flamengo  2º
17h10   Juventus x R5 Futsal  2º
Rodada amanhã, dia 19, no Ginásio do Carlos Aldrovandi
Horários  Times                                             Divisão
13h50  The Rocket x D.R.B. Auto Mecânica 3º
14h40   Celtic/Óticas Diniz x Filadélfia 3º
15h30   Otro Iskema x Clube 9 de Julho 3º
Rodada amanhã, dia 19, no Ginásio Municipal de Esportes
Horários  Times          Divisão
12h50   3 Estrelas/Cruzeiro x Galáticos 3º
13h50   Palone Tintas x Schalke Grillos “B” 3º
14h40   Klorofila x Atlético Clube Indaiá 3º
15h30   Dudaluna x União Zona Leste 3º
16h20   APS Bolívia x IndaiáBus   3º
17h10  Os Brabos/D.R.B. Auto Mecânica X Puro Malte 3º
Rodada amanhã, dia 19, no Ginásio do XII de Junho 
Horários  Times         Divisão
12h50   Zenit Futsal x Nacional Futsal 3º
13h50   Parque Indaiá “B” x Invictus  3º
14h40    Projeto Restitui x Parque Indaiá 1º
15h30 ML Inform./Drogaria Unifarma x XII de Junho 1º 
16h20  Carvalhada x Sem Chance  1º
17h10  Napoli / Sociapan x União Tribuna/Sol-Sol           1º

do Indaiatuba Clube.
Pela Copa Esquadro/

Verona - Categoria Vete-
ranos, o time do JR Ce-

lulares/CT Nando Grana 
fez 4 a 1 para cima do 
J.Ferres.

Já na Copa Colégio 

Polo - Categoria Adultos, 
o time da Fisk virou para 
cima do Reduzino/Natu-
ralle e venceu por 2 a 1.



FLAGRANTE

SUSPEITA

Homem de 51 anos é
preso por embriaguez

Mulher rouba bicicleta 
de criança de 9 anos

Quatro ocorrências de 
tráfico são registradas
Guarda Civil registrou casos após algumas denúncias
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DIVULGAÇÃO

Quatro ocorrên-
cias envolven-
do entorpecen-

tes foram registradas na 
última sexta-feira (11), 
pela Guarda Civil,

A primeira ocorrência 
foi fruto de uma denún-
cia ao 153. Segundo o 
denunciante, indivíduos 
estariam escondendo en-
torpecentes na Rua Antô-
nio Quinteiro, no Jardim 
Morumbi. A equipe da 
viatura deslocou até o 
endereço e localizou 14,6 
gramas de maconha, e 
sete microtubos cheios de 
cocaína. Ninguém foi en-
contrado no endereço em 
que as drogas estavam.

A segunda ocorrência 
foi registrada às 12h40 
na Vila Brigadeiro Fa-
ria Lima. As equipes da 
ROMI foram informadas 
pelo COI sobre um indi-
víduo realizando o trá-
fico na Praça Conviver. 

Ao notar a presença da 
equipe, o suspeito tentou 
correr, mas foi abordado. 

Com ele foi localiza-
do R$ 19,00, quatro por-
ções de maconha e oito 
pedras de crack. Próximo 
ao indivíduo, escondido 
no chão, os guardas lo-
calizaram um maço de 
cigarros com mais oito 
porções de maconha. Ele 
foi conduzido até a de-
legacia de polícia, onde 
ficou preso pelo crime de 
tráfico de drogas.

O terceiro caso foi re-
gistrado na Rua Seraphin 
Gilberto Candello, no 
Jardim Morada do Sol. 
A equipe de ROMI rea-
lizava o patrulhamento, 
quando suspeitou de um 
indivíduo mexendo em 
uma árvore. Ao abordar o 
suspeito, ele gritou com a 
equipe, dizendo que não 
iria obedecer a ordem 
dos Guardas Civis. Foi 
necessário o auxílio de 
outras viaturas para rea-
lizar a revista pessoal no 
indivíduo. No bolso de 

Na noite de sábado (12) 
um homem identificado 
como Ezequiel Batista Sa-
bino de 51 anos foi preso 
em flagrante por embria-
guez ao volante. O caso 
aconteceu na Rodovia SP-
75 no quilômetro 61.

Segundo a equipe que 
atendeu a ocorrência o ve-
ículo que ele dirigia estava 
no canteiro da rodovia, 
quando a equipe foi con-
versa com motorista, ele 

Na noite de sexta-feira 
(11) uma mulher identifica-
da como Juliana Lucas dos 
Santos de 26 anos foi con-
duzida à delegacia suspeita 
de roubar uma bicicleta de 
uma menina de 9 anos.

A ocorrência foi regis-
trada na Avenida Francisco 
de Paula Leite, no bairro 
Recreio Campestre Joia. De 
acordo com a mãe da meni-
na, ela estava andando de bi-

apresentava sinais claros 
de embriaguez.

Questionado Eze-
quiel confessou ter in-
gerido bebida alcoólica, 
que foi confirmado no 
teste do bafômetro. Ele 
foi conduzido até à dele-
gacia, em que o delega-
do estipulou uma fiança 
no valor de R$1000,00 
que não foi apresentada. 
Ele aguardará preso a 
audiência de custódia.

cicleta em frente ao Habib’s 
quando a mulher arrancou a 
menina da bicicleta e pegou 
seu fone de ouvido.

Uma testemunha viu o 
crime e conseguiu deter a 
mulher e recuperar a bici-
cleta e o fone de ouvido.

As partes envolvidas 
foram conduzidas até à 
delegacia, em que o de-
legado de plantão tomou 
ciência do caso.

MADRUGADA

VASILHAMES

Motocicleta é roubada

Mercado é alvo de furto no Jardim Hubert

Na madrugada de do-
mingo (13) uma motoci-
cleta foi roubada na Rua 
Ataíde Bucieli, localiza-
da no Jardim Flórida.

A vítima estava tra-

sua bermuda os guardas 
localizaram um micro-
tubo cheio de cocaína, 
idêntico a outros dois 
localizados na raiz da 
árvore. Ele foi conduzido 
até a delegacia de polí-
cia, onde foi lavrado um 
boletim de ocorrência de 
drogas, posse e uso, de-
sobediência e resistência.

A quarta ocorrência 
foi registrada na Rua An-
tônio Magnusson, tam-
bém no Jardim Morada 
do Sol. A equipe reali-
zava o patrulhamento da 

Na tarde de sábado (12) 
um mercado localizado na 
Rua João Giaquinto, no 
bairro Jardim Hubert foi 
alvo de furto.

De acordo com gerente 

rua por volta das 14h, 
quando alguns indivídu-
os ao notarem a viatura 
saíram andando para la-
dos opostos. Um deles 
dispensou algo no chão 
o que levantou suspeitas. 

Ele foi abordado pela 
equipe e ao verificar 
o que tinha jogado no 
chão, os guardas locali-
zaram quatro microtubos 
cheios de cocaína. Dian-
te dos fatos ele foi con-
duzido até a delegacia de 
polícia, onde as medidas  
foram tomadas.

do mercado, por volta das 
13 horas três indivíduos 
estavam furtando engra-
dados plásticos de garrafas 
retornáveis. 

A equipe da Guarda 

Civil esteve no local para 
averiguar da denúncia e 
localizou os três indivíduos 
carregando quatro engra-
dados de garrafa plásticas 
retornáveis. Questionados 

eles confessaram o furto 
dos vasilhames.

Os três foram con-
duzidos até à delegacia 
e os vasilhames foram 
devolvidos ao mercado.

balhando quando saiu 
por volta das 4 horas da 
manhã verificou que a 
moto não estava no local 
estacionado. Ninguém foi 
preso até o momento.

Material apreendido foi apresentado na delegacia central
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Evento em Valinhos anuncia o Kiko, de Chaves, em novembro

A14

Geek Interior Festival
traz Carlos Villagrán

Os fãs de Chaves 
podem come-
morar: o ator 

Carlos Villagrán, de 
75 anos, estará pela 
primeira vez no in-
terior do estado de 
São Paulo. O in-
térprete do Kiko 
é atração confir-
mada na Geek 
Interior Festival, 
o maior evento 
de cultura pop da 
região, que acon-
tece nos dias 16 
e 17 de novembro, 
no Parque Municipal 
Monsenhor Bruno Nar-
dini, em Valinhos. Os 
ingressos já estão à venda. 
A organização é da Alpha 
Promoções e Eventos.

Um dos personagens 
mais queridos da Vila 
do Chaves, Kiko é in-
terpretado por Villagrán 
há mais de 40 anos por 
todo o mundo. Filho de 
Dona Florinda, o garoto 
bochechudo estará no 
evento no domingo (17), 
participando de um painel 
e tirando fotos com os fãs. 

A Geek Interior Fes-
tival será realizada no 
Parque Municipal de Fei-
ras e Exposições Mon-
senhor Bruno Nardini 
e receberá ilustradores, 

quadrinistas, escritores, 
dubladores, gamers e 
cosplayers, reconhecidos 
ou iniciantes, para troca 

de experiências. 
P a r a  q u e m 

quer participar 
de apenas um 

dia de evento, o 
valor dos ingressos 

varia de R$ 35 (meia 
e social com 
a doação 
d e  u m 

qui lo 
d e 

Horóscopo de 18 a 24/10
Por Alex Costa Guimarães

O ariano sempre muito dinâmico precisa nesse momento 
aprender a ir com calma e diminuir seu ritmo, se não souber 
lidar com isso o momento pode levar a cirurgias inesperadas 
ou a acidentes. É importante saber lidar com imprevistos e 
tudo o que fizer correndo agora pode sair errado. Muito do 
que deseja fazer, sonhos ou projetos, precisam passar por uma 

reavaliação.

O taurino pode passar por momentos que estejam empurran-
do-o a buscar por um recolhimento ou até mesmo um certo 
distancianciamento de sua vida social. È um momento para 
buscar entender mais sobre si mesmo, descobrir sobre o que o 
motiva e traz praer em sua vida. Ações em sua vida profission-
al pode ter que sofrere alterações. Hora de renovar atitudes 
em sua profissão.

Gêmeos inicia essa semana com uma disposição focada em 
expandir seus conhecimentos, podendo gastar com cursos 
ou estudos ou simplemesmente expressará mais o que sente 
durante este período. É muito provável que pessoas de longe 
possam influenciar seus projetos ou sonhos. 

O canceriano pode estar vivendo um momento de alteração grande em seus 
gastos ou ganhos financeiros. É possível que perceba o que 
causa dificuldades em sua vida pessoal (financeiramente ou 
não), agora pode perceber a necessidade de evitar guardar ati-
tudes que só impedem seu crescimento. Momento mostra a 
necessidade de ver e alterar comportamentos que não mudam  
nunca.

Ganhos profissionais e pessoais sob mudanças, é muito interessante que o leo-
nino está criando condições para seu desenvolvimento pessoal 
. Término de um ciclo nessa fase e com isso uma nova opor-
tunidade de expanção tende a ocorrer. Em termos profissionais 
sua vida entra em uma fase de expansão. Sua vida afetiva de-
pende dessa expansão profissional. 

O virginiano sente que este é um momento onde deseja ficar mais isolado, 
sem muita conversa com os outros, mas ao mesmo tempo sente muito que 
sua maneira de se expressar pode estar sendo afetada pela suas 
emoções. Momento importante para entrar em contato com sua 
espiritualidade mais profunda, as respostas serão imediatas. 
Mudanças no planejamento no trabalho e risco de ficar irritado 
no trabalho. Reveja sua organização.

O libriano sente uma necessidade de reavaliar sua maneira de se relacionar, 
pode sentir que, algumas mudanças importantes nos relacio-
namentos, pessoais e profissionais estão ocorrendo. Risco de 
terminar uma parceria (seja afetiva ou comercial) e isso mar-
car um novo ciclo de vida. Uma nova agitação em sua vida 
social pode ocorrer e o surgimento de novos amigos marca 
uma tendencia. Um romance pode começar.

O escorpiano tem um período de mudanças importantes em seus projetos de tra-
balho. Um novo caminho pode surgir pelas próximas semanas. 
Sua profissão ganha novas oportunidades e isso gera possibili-
dades de surgir novos rumos a serem trilhados. Convites, opor-
tunidades e propostas surgem a qualquer momento. As maiores 
dificuldades será manter o equilíbrio em suas amizades.

O Sagitariano pode enfrentar um momento de mudanças em sua vida afetiva, 
irá reavaliar seus conceitos e sua maneira de agir diante de suas 
emoções. Pode ocorrer término de romance que não faz mais 
sentido em sua vida (seja realmente encerrando ou renovando 
o formato dessa relação).  Ainda sente que precisa estar mais 
focado em sua espiritualidade do que qualquer outra coisa.

Preocupações com a familia (com os pais, ou com os filhos) devem ser o prin-
cipal ponto de atenção neste momento para o capricorniano, pois existem mu-
danças importantes, relacionadas à sua vida doméstica e famil-
iar. Inclusive pode até vir a mudar de casa, ou realizar reformas 
dentro dela, Aproveite e elimine moveis, objetos e roupas que 
já não servem pra você. Apesar dessa situação, o momento tam-
bém marca boas possiilidades de bons negócios.

Uma renovação na mente do aquario está ocorrendo de forma muito intensa, é 
importante respirr nova forma de ver e de sentir. O sistema imun-
ológico está baixo, e isso pode perdurar por um bom tempo, mas 
para se manter bem durante esse tempo todo,  o importante é tra-
balhar bem a rigidez mental e sua respiração. Sua vida familiar 
estará sendo transformada e passando por mudanças. 

O pisciano precisa tomar cuidado com sua vida financeira, com 
gastos e empreitadas sem pensar com calma, pois corre o riisco 
de  tensão em acordos e negociações envolvendo suas finanças. 
De alguma forma precisará enfrentar o passado e organizar con-
ceitos e emoções. Amizades distantes ou com problemas.

alimento) a R$ 70 (va-
lores correspondentes 
ao primeiro lote). 

Seletiva WCS
O WCS é considerado 

um dos maiores eventos 
de cosplay do mundo e 
sua final mundial acon-
tece anualmente em Na-
goya, no Japão. A dupla 
vencedora da seletiva da 

Geek Interior Festival 
vai participar da fi-
nal nacional da WCS 
Brasil, e pode ter a 
chance de represen-
tar o país na seletiva 

mundial. 

Também integra o 
evento a Artist’s Alley, 
espaço para que quadri-
nistas apresentem seus 
trabalhos e possam, além 
de interagir com o público, 
vender seus prints, sket-
chbooks, artes originais 
e outros materiais. Além 
disso, o espaço contará 
também com Concurso de 
Cosplay e K-Pop, pinball, 
fliperama, arena Just Dan-
ce, console de games free 
play, área kids, touro me-
cânico, entre outros. 

Confirmados
Mais de dez atrações já 

estão confirmadas na Geek 
Interior Festival. Entre os 

participantes estão os 
dubladores 

Wende l  Bezer ra , 
Tânia Gaidarji, Enio 
Vivona, Carla Martelli, 
André Gaiani e Wellin-
gton Lima; os cosplayers 
Slovakia Queen, Mônica 
Somenzari, Giu Hel-
ssing, Inuki Prince e 
Barbara Duzzi; o sócio 
fundador da Gaveta Fil-
mes, Anderson Gaveta; 
o ator e youtuber João 
da Nica; a atriz e you-
tuber Bianca Alencar; o 
K-Poper Lucas Olly; e a 
Banda Nerdstones. 

Mais informações so-
bre o evento, programa-
ção e inscrições podem 
ser obtidas pelo site www.
geekinterior.com.br. O 
Parque Municipal de Fei-
ra e Exposição Monse-
nhor Bruno Nardini fica 
na Rua Dom João VI, s/
nº, no Jardim Santo An-
tônio, em Valinhos. 

16 de Novembro (sá-
bado), das 10h às 20h
Wendel Bezerra 
Anderson Gaveta
Giulia Helssing
Inuki Prince

PROGRAMAÇÃO
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Programação em Campinas reúne produções internacionais 
de cinema que integram evento principal, com entrada franca

Instituto CPFL recebe 
recorte da Mostra SP

O Instituto CPFL 
vai receber, entre 
os dias 21 e 30 

de outubro, um recorte 
da 43ª Mostra Interna-
cional de Cinema, evento 
que acontece na capital 
paulista. Com 11 sessões 
gratuitas em Campinas, a 
programação local eviden-
cia produções do cinema 
contemporâneo mundial, 
além de apresentar tendên-
cias, temáticas, narrativas 
e estéticas. A exibição 
em Campinas é uma par-
ceria entre a Mostra e o 
Instituto CPFL, na Sala 
Umuarama, com entrada 
gratuita para o público.

“A Mostra é um evento 
que reúne a maestria da 
produção cinematográfica 
mundial, em um exercício 
de observação dos títulos 
que se destacaram nos 

O Parque da Criança 
recebe neste final de sema-
na um projeto inédito na 
cidade: o Cine Autorama. 
Viajando pelo Brasil, a ini-
ciativa resgata nos amantes 
do cinema a nostalgia dos 
anos 50, quando os filmes 
eram vistos em drive-ins. 
Celebrando o mês das 
crianças, serão exibidos os 
filmes Turma da Mônica: 
Laços (amanhã, dia 19) e 
Pets 2: A Vida Secreta dos 
Bichos (domingo, dia 20), 
sempre a partir das 19h, 
com distribuição de pipoca 
nos dois dias. 

A entrada do Cine 
Autorama no Parque da 
Criança é franca, mas é 
preciso reservar os lugares 
no site do projeto: www.
cineautorama.com.br, na 
opção Ingressos. Quem 
não conseguir reservar, ou 
decidir ir à sessão de última 
hora, pode tentar a chance 
na fila de espera. Em todas 
sessões são disponibiliza-
dos também 40 assentos 
ao ar livre para pessoas que 

circuitos mundiais, sem 
afastar a criatividade das 
produções iniciantes. Esse 
convívio entre grandes e 
pequenos evidencia o ci-
nema como arte que rom-
pe fronteiras e fomenta a 
cultura”, explica o diretor 
superintendente do Institu-
to CPFL, Mário Mazzilli.

A abertura da Mostra 
será no dia 21 de outubro, 
com a exibição do longa 
canadense Uma Colônia 
(A Colony), de Geneviève 
Dulude-De Celles. Vence-
dor do Urso de Cristal de 
melhor filme na seção Ge-
neration Kplus no Festival 
de Berlim, o filme trata da 
vida de Mylia, uma meni-
na tímida de 12 anos que 
sai do interior para cursar 
colegial em uma escola 
maior. Ela tenta se adaptar 
ao ambiente hostil, lidan-
do com os desconfortos 
e as pequenas vitórias da 
adolescência.

Completam a progra-
mação: Viúva do Silêncio 
(Widow of Silence), de 
Praveen Morchhale (Ín-
dia); Cartas para Paul 
Morrissey (Letters to Paul 
Morrissey), de Armand 
Rovira (Espanha); O Car-
ceireiro (The Warden), 
de Nima Javidi (Irã); A 
Fantástica Viagem de Ma-
rona (Marona’s Fantastic 
Tale), de Anca Damian 
(França, Romênia, Bélgi-
ca); Boys Meets Guns, de 
Joost van Hezik (Holan-
da); Ninja Xadrez (Che-
ckered Ninja), de Anders 
Matthesen e Thorbjørn 
Christoffersen (Dinamar-
ca); Aurora, de Miia Ter-
vo (Finlândia); Apagada 
(Erased), de Miha Maz-
zini (Eslovênia, Croácia, 
Sérvia); Apenas 6.5 (Just 
6.5), de Saeed Roustaee 
(Irã); e Oleg, de Juris Kur-
sietis (Letônia, Bélgica, 
Lituânia e França). 

Toda a programação, 
incluindo os horários das 
sessões, classificação etá-
ria e sinopses, estão dis-
poníveis no site www.
institutocpfl.org.br.

43ª Mostra
 Internacional de 
Cinema de SP no 
Instituto CPFL

Quando: de 21 a 30 de 
outubro 
Horário: dias da se-
mana às 19h; sábado e 
domingo – 17h e 19h 
Onde: Sala Umuarama 
- Instituto CPFL 
Endereço: Rua Jorge 
Figueiredo Corrêa, 
1632, Chácara Prima-
vera, Campinas/SP 
Classificação etária: 
indicada em cada filme 
Entrada: Gratuita, a 
partir de uma hora antes 
de cada sessão 
Programação: www.
institutocpfl.org.br

Projeto monta drive-in 
no Parque da Criança

CINE AUTORAMA

não tem carro.
Durante a exibição dos 

filmes, o áudio é transmiti-
do através de uma estação 
de rádio FM. Basta ligar 
o rádio do carro ou mes-
mo sintonizar através do 
smartphone. Com um pé na 
nostalgia e outro na moder-
nidade, o Cine Autorama 
percorre o Brasil em uma 
van e é montado em espa-
ços amplos que comportam 
entre 50 e 200 carros. O 
Parque da Criança fica na 
Avenida Engenheiro Fábio 
Roberto Barnabé, 3.379. 

As sessões são pet frien-
dly, com entrada liberada 
para animais de estimação. 
O Parque da Criança rece-
berá ainda um evento de 
adoção de cães e gatos, das 
17h às 20h, comandada por 
ONGs protetoras parceiras 
da Petz, patrocinadora do 
projeto, que tem realização 
da Brazucah Produções 
e Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa e Go-
verno do Estado de São 
Paulo, através do ProAc.



Casamento de 
Yara Lopes. É 
a A Nova Loja 
homenageando 
sua cliente. 
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A Nova Loja

Bicho Amigo

Bar do Alemão

Adelaide Decorações

Mr. Roof

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. 

Dra Ana 
Lúcia e Dra 
Ana Cláudia 
anestesista, 
atendendo a 
linda Lolita 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. 

O Indaiatubano Caio Lorenzo Roncato  treinado por Marco 
Bertolani,  com apenas 6 anos  representou a Equipe Spider Kids 
Team da cidade de Indaiatuba na categoria 7 a 10 anos.

Adriano da Mega Air recebendo um bolo do Bolo da Madre

No último dia 7 quem completou 15 anos foi a linda Bruna da Costa 
Moraes.Sua mãe Graziela,seu pai Flávio e sua irmã Letícia desejam   
à você toda felicidade do mundo e que continue essa pessoa amorosa 
e de vem com a vida.Que você é muito importante na vida deles em 
todos os sentidos e que te amam demais.Sinta-se abraçada e beijada 
pelas três pessoas mais importantes da sua vida.Parabéns!!!!!!

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

Mr Roof estruturas para telhados em aço galvanizado, 
trabalham com orientação na execução da montagem ou 
entregam seu telhado pronto. Telhados embutido para uso 
de telhas galvanizadas, fibrocimento e também telhados 
com telhas cerâmicas. Mr Roof inovação em telhados. Faça 
orçamento sem compromisso por e-mail ou WhatsApp: 
comercial@mrroof.com.br (19) 98355-8383
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Grenelle Gastropub

Coluna do Chef – Simetria Restaurante
“Um sonho para um cozinheiro?

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

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

Chachá, no comando do Simetria Restaurante, é formado em 
Gastronomia pela Universidade de São Francisco e passou alguns 
meses atuando no Regis et Jacques Marcon Restaurant, na França, 
que possui três estrelas de acordo com o Guia Michelin. Ao retor-
nar ao Brasil, Chachá 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 Residence, do Royal Palm 
Tower Carlos Gomes e atuava como sub-chef no Royal Palm Hall.

ANDRÉ CHACHÁ

Sonho de consumo de comensais e profissionais, a França é destino 
certo para quem gosta da boa mesa, ingredientes de qualidade e pro-
fissionais qualificados. Durante décadas foi a principal referência para o 
mundo quando o assunto é gastronomia. Eu trabalho em cozinha há 12 
anos. Comecei como ajudante, com muita vontade de aprender, muita 
fome de conhecimento e logo entendi que era meu caminho. Tracei me-
tas de carreira e em 2012 soube que estava abrindo uma turma de Gas-
tronomia na USF em campinas. E, em 2013, já estava eu na sala de aula, 
realizando um sonho e alcançando uma meta. Confesso que não é fácil 
trabalhar e estudar. 

No final do curso, em 2014, com a apresentação de TCC, fechando 
notas de matérias e muita correria eis que surge a oportunidade de está-
gio. Onde? Na França, em um restaurante três estrelas Michelin. E arra-
nhando um francês de três meses, segui rumo a Regis et Jacques Marcon 
Restaurant, estabelecimento reconhecido pela sua credibilidade. Pra ser 
breve eles são duros, perfeccionistas, mas acima de tudo comprometidos 
com o trabalho. O que vi, de realmente nos encher os olhos, foi o grau de 
entrega, atenção aos detalhes, preocupação com uma alimentação sau-
dável, livre de agrotóxicos, valorizando a produção e insumos locais. Exis-
te muita tradição, mas também o olhar para o novo. Após seis meses com 
imensa saudade da família, voltei com muita vontade de trabalhar, muitas 
ideias e comprometido a trazer pra cozinha brasileira, que já é muito sa-
borosa, possibilidades de apresentação e aperfeiçoamento

Sonho conquistado e hoje tenho entendimento de como funciona 
uma cozinha e a meta pra 2020 é organizar e inovar a cozinha do Simetria 
Restaurante, proporcionando encantamento ao cliente. ”

O novo chef do Simetria Restaurante, André Chachá, assume o desa-
fio de levar a gastronomia do grupo Royal Palm Hotels & Resorts a cidade 
de Indaiatuba. Aproveite o festival gastronômico Restaurant Week, que 
vai até o dia 03 de novembro, e vá conhecer o chef e os pratos criados 
por ele para o evento!

O calor chegou com tudo, e nada melhor que aproveitar 
as noites quentes em uma mesa com muita bebida gelada 
e petiscos deliciosos. Para isso o Grenelle Gastro Pub 
preparou um HAPPY HOUR ESPECIAL, válido de quinta 
e sexta-feira. Somente com reserva antecipada! São 2 
horas (A partir do horário combinado) de comida e bebida à 
vontade! Mini Burguer (bovino e vegetariano), Fritas, Onion 
Rings, Chicken Wings, Caipirinha de Limão, Chopp Lager 
Burgman e Sucos por apenas R$49,90 por pessoa. Mínimo 
para reserva: 8 pessoas! Reservas inbox, através do 
telefone (19)3834-4802 ou Whatsapp (19) 99924-2494. 

Renato da Cortaço no Cintra Restaurante

Vicenzo,Cosmo e Domênico saboreando as delícias do 
Grenelle Gastro Pub

Carlos no Kostela do Japonês

Tamires e Claúdia no Kostela do Japonês

Agora é a vez da nossa família agradecer a sua, pelos 10 
anos da Babbo Indaiatuba! A família Yoshikawa, que está 
no ramo de pizzaria a mais de 25 anos, agradece. E o jornal 
Mais Expressão deseja muito sucesso sempre.

Vania Casanova e Leonardo Maruyama da Academia 40+

Renato da Cortaço no 
Cintra Restaurante

Sr. Orlando do Placas e 
Túmulos 

Rodolfo, 
Beatriz, 
Maria Clara 
e Raphael na 
festa do Dia 
das Crianças 
do Indaiatua 
Clube
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O Outubro Rosa está finalizando e para comemorar todo o su-
cesso da campanha, a Volacc encerra o mês com o III Café do 
Bem, um evento que reúne todas as pessoas que ajudaram 
a instituição em uma tarde agradável, com um café colonial 
preparado pelo Restaurante Chácara de Minas.

Gostosuras ou travessuras? No dia 31 de outubro (quin-
ta-feira) tem Halloween Kids no Parque Mall Indaiatuba. 
O evento chega a sua quarta edição e ocorre na praça de 
eventos do shopping a partir das 19h. A diversão está ga-
rantida com concurso de fantasias, distribuição de brindes 
e doces, além de brincadeiras animadas pelo palhaço mais 
querido de cidade, o Koringa. O evento é totalmente gratui-
to, destinado para crianças com até 12 anos de idade. 

No domingo dia 13/10, a querida Anabel, completou mais 
algumas primaveras, junto com os familiares, em um deli-
cioso almoço, e logo após foi cortado o bolo onde a velinha 
era uma incógnita.

Consultores Yázigi a postos na nova unidada para atender 
os futuros alunos 

Curso de Medicina Veterinária no UniMAX Profissões 2019!

Ana Luisa e Lívia Cristina, alunos do 2ª etapa da Unidade I 
do Colégio Meta e os Personagens do Filme Toy Story em 
evento de Comemoração ao Dia das Crianças.

André, está a disposição para explicar tudo como funciona, 
uma técnica muito utilizada no mundo é com excelente 
resultados... Em adultos e principalmente em crianças a partir 
de 6 anos* 19 971691882 WhatsApp — com André Moreno. 

O 6º Leilão Beneficente em prol do Lar de Velhos Emma-
nuel acontece neste domingo, dia 20 de outubro, a par-
tir das 12 horas, no salão social do Indaiatuba Clube. O 
evento tem o objetivo de arrecadar fundos para manu-
tenção dos trabalhos da entidade, que há 55 anos presta 
atendimento a idosos carentes de Indaiatuba.

A última partida do Campeonato Brasileiro de Rugby da primeira divisão (Super 13), contra a forte equipe da Poli Ru-
gby, e deu Poli, com um score de 120 a 10, AVANTI TORNADOS!! 

Vá
lid

o 
do
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ia

 1
8/

10
 a

 2
4/

10

Cães da Guarda Municipal na Festa das Crianças



A19

O Colégio Candelária realizou no dia 14/10 a VII Mostra Cultural , com a apresentação da Peça Peter Pan, foi uma linda 
apresentação. O Mais Expressão parabeniza a todos pelo lindo trabalho.

Está acontecendo no Shopping Jaraguá até domingo, 
dia 20, à Amostra Fotográfica dos alunos e da Profª Vera 
Lucia Ivanov do Curso de Photoshop do Centro de Estudos 
Spindola , com o nome “ Nada é o que parece ser”. O Mais 
Expressão parabeniza pelas lindas fotos.

A Empresária Silbene Ribeiro da Cayman/Horus com 
Luciene Coleone   na inauguração da Loja Luilu que 
aconteceu no dia 15/10. Parabéns Luciene a loja ficou linda. 
O Mais Expressão deseja muito sucesso. 

Felipe, Nice, Edson e Bruna, foram os ganhadores do almoço 
no Caipirão do nosso Programa Expressão no Ar. Parabéns. 

Adenildo gerente do Mei Mei com Lucas Paulo e Lorena 
Rodrigues, no Restaurante Mei Mei que fica no Polo Shopping, 
na entrada do chafariz.

Romualdo, Maria e Marcos, equipe FARMA3 sempre muito 
atenciosos com seus clientes, você já conhece a FARMA3, ela fica 
na centro comercial do posto BR  ao lado da praça da liberdade.

No dia 14/10 quem fez aniversário foi o Anderson Maritan da 
Capricho Decor, sua Esposa Tâmara e seus filhos  Andrey,  os 
gêmeos  Adan  e  Adryan e o Jornal Mais Expressão , desejamos 
muitas felicidades.

O Senac de Salto inaugurou em 09 de outubro.A cerimônia 
contou com a presença de centenas de convidados. A unidade 
conta atualmente com 20 cursos, 80% fazem parte do Programa 
Senac de Gratuidade, de concessão de bolsas de estudos. O Mais 
Expressão deseja muito sucesso. www.sp.senac.br/salto.

Kayan e Karol, curtindo a noite na pizzaria Torrelaguna 
que fica na Avenida Cel. Antonio Estanislau do Amaral,587 
em Itaici.
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negócios & classificados
Nº 869

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

CA08534 - PARQUE DAS NAÇÕES - AT 125m², AC 110m², 03 
dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, sala de estar, sala 
de jantar, cozinha, lavanderia e garagem para 02 autos. R$ 
1500,00 + IPTU.

CA08530 - VILLAGGIO PORTO FINO - AT. 300m² - AC. 181m² 
- 03 dormitórios com armários sendo uma suíte master 
com closet, 02 WC social (sendo 01 empregada), lavabo, 
sala com living, cozinha planejada, despensa, escritório 
com armário, área de serviço, churrasqueira, garagem 02 
autos coberto. Condomínio com localização privilegiada, 
seguranca e infraestrutura de lazer completa. R$ 3.600,00 
+ COND. + IPTU

VENDA

AP04585 - APTO MOBILIADO E PLANEJADO - ÓTIMA LO-
CALIZAÇÃO! 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 pla-
nejada com ar condicionado. Sacada. Cozinha planejada 
com fogão, geladeira e exaustor. Lavanderia fechada. 01 
vaga de garagem coberta. R$ 340.000,00

AP04560 - AZALÉIA - AU.62 m²- 03 Dormitórios com armá-
rios, Wc social, sala, cozinha planejada, 01 vaga de gara-
gem. R$ 220.000,00.

AP04275 - PÁTIO ANDALUZ - AU. 83 m² - 03 dormitórios 
sendo 01 suíte, WC social,  sala 02 ambientes, cozinha pla-

nejada, 02 vagas, condomínio com área de lazer completa, 
academia, salão de festas, cinema, piscina, playground, sa-
lão de jogos, portaria 24 horas, próximo a supermercados, 
farmácia, faculdade, bancos, ótima localização, fácil aces-
so, possibilidade de vender mobiliado. R$ 509.000,00.

CA08521 - RESIDENCIAL PORTAL DAS ACÁCIAS -  AT 
130m² AC 78m² 03 dormitórios (sendo um suíte) WC so-
cial, cozinha, sala de estar, área gourmet, garagem para 
dois autos, o  imóvel será entregue com 02 ar condiciona-
do instalados, planejados da cozinha e mesa, planejados 
da suíte, condomínio com portaria 24 horas, área de lazer 
com salão de festas, quadra esportivas, playground, R$ 
375.000,00

CA08524 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VISTA VERDE -AT. 
188 m² - AC 173 m² - Sobrado com 3 dormitórios sendo 
2 suítes uma com hidro, WC social, Sala 2 ambientes, La-
vabo, Cozinha, Lavanderia, quintal, ! Vaga coberta e 1 vaga 
descoberta. R$ 700.000,00.

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

CA08523 - PARK REAL - Park Real - AT 150m² AC 103m² 
03 dormitórios (sendo 01 suíte), área gourmet com chur-
rasqueira, sala com pé direito alto, WC social, cozinha in-
tegrada, área de serviço, garagem para 02 autos, casa em 
fase de construção - Previsão de entrega em 3 meses, R$ 
430.000,00

CH01757 - TERRAS DE ITAICI - AT 1.750m²  AC 245m²  03 
Dormitórios sendo (01 suíte com closet), lavabo, área 
gourmet, piscina, despensa, sala de jantar, estar, garagem 
coberta para 02 veículos, ótima localização, muita área 
verde, R$ 1.200.000,00

LOCAÇÃO

SL00949 - SALÃO COMERCIAL - CIDADE NOVA II - AC 60m² 
- 01 Banheiro. Ótima localização. R$ 1.800,00 + IPTU.

AP04612 - RESIDENCIAL LE CHATEAU FRONTENAC - AU. 
116m² - 3 suítes sendo uma com closet, WC social, sala 
com living, varanda gourmet, cozinha, lavanderia, 02 va-
gas cobertas. Residencial com duas torres de 19 andares, 
sendo 2 apartamentos por andar com estilo neoclássico, 
preparação para ar condicionado, garagem coberta para 
2 carros e área de lazer completa (piscina, playground, sa-
lão de festa e jogos, brinquedoteca, fitness, mini quadra 
poliesportiva, espaço grill e sauna). R$ 2.700,00 + COND. 
+ IPTU

AP04613 - VILA SFEIR - AU 80,40m² - 03 dormitórios (sen-
do 01 suíte), WC social, sala ampla dois ambientes, varan-
da gourmet aberta (sem a churrasqueira), cozinha, lavan-
deria, garagem para 02 carros cobertos. OBS.: Preparação 
para ar condicionado na sala e nos dormitórios. ÁREA CO-
MUM DO CONDOMÍNIO: Salão de Festas. R$ 1.600,00 + 
cond. + IPTU.

CA08526 - BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 125 m² - 3 dormi-
tórios (1 suíte), sala ampla para 2 ambientes, cozinha 
planejada, WC social, lavanderia, área gourmet com pia, 
churrasqueira e armários e garagem para 2 autos coberta. 
Condomínio com área de lazer completa e portaria 24 ho-
ras. Excelente localização. R$ 530.000,00 venda e Locação 
R$ 2.800,00 + COND. + IPTUCA08506 - JARDIM DAS MA-
RITACAS - AT. 125 m² AC. 100 m² - 3 dormitórios (1 suíte), 
sala, cozinha, wc social, 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, ga-
ragem para 01 auto.R$ 2.268,00 + condomínio + IPTU. 

CA08512 - JARDIM NOVA VENEZA - AT. 150 m² AC. 70 m² - Casa estilo Loft 
com 1 suíte, cozinha americana, sala com pé direito alto, quintal amplo gra-
mado, varanda e garagem para vários autos descoberta. R$ 239.000,00. IMÓ-
VEL LOCADO COM UMA RENDA DE R$ 1.400,00 MENSAIS. ACEITA PERMUTA 
POR TERRENO.

CA08526 - BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 125 m² - 3 dormitórios (1 suíte), sala ampla 
para 2 ambientes, cozinha planejada, WC social, lavanderia, área gourmet com 
pia, churrasqueira e armários e garagem para 2 autos coberta. Condomínio com 
área de lazer completa e portaria 24 horas. Excelente localização. R$ 530.000,00 
venda e Locação R$ 2.800,00 + COND. + IPTU

CA08522 - JARDIM ESPLANADA I - SOBRADO - AT 600m², AC 390m², 03 suítes 
(sendo 02 com sacada), sala de jantar, sala de  estar, sala de TV, lavabo, cozinha 
planejada, despensa, área de serviço, canil, área de churrasqueira c/ banheiro au-
xiliar, piscina, jardim e garagem para 04 autos (02 coberto). R$ 4.200,00 + 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$ 1.800,00 + IPTU.

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 avaran-
dada com vista para a piscina. Pomar com árvores frutíferas tais como jabutica-
beira, limoeiro, mangueira, pitangueira. Área gourmet com forno de pizza, chur-
rasqueira, coifa personalizada para a bancada, 2 geladeiras grandes (pode ficar no 
imóvel). Excelente custo benefício, imóvel todo reformado. Possui também campo 
de futebol, galinheiro e canil. Abastecimento por poço artesiano e poço caipira. 
R$ 1.600.000,00.

CA08463 - JARDIM ESPLANADA II - CASA TÉRREA - AT 300 m², AC 180 m², 03 
Suítes (sendo 1 com armários planejados), sala para dois ambientes (Estar e Jan-
tar), Lavabo, Cozinha Planejada, Espaço Gourmet C/Churrasqueira e Banheiro 
Auxiliar, Quintal e Garagem P/02 autos coberta. Toda preparada para instalação 
de ar condicionado; .preparada para aquecimento solar. R$ 700.000,00.



B2 Imóveis

COND.PARK AVENIDA-CC00093
4 DORMITÓRIOS,02 SUÍTES, SALA 
EM 3 AMBIENTES, COZINHA, WC, 

ÁREA DE SERVIÇO,3 VAGAS
R$ 1.500.000,00

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 

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

COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACADE-

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

HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES OR-

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

4.800.000,00

VENDA CHÁCARAS   

ALTOS DA BELA VISTA – CH00334
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

SUITE, 02 SALAS, COZINHA, 03 
WC, LAVANDERIA, AREA GOUR-
MET COM CHURRASQUEIRA. 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 EVIDÊNCIAS  

333,95 M² 
R$ 200.000,00

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LOTES

R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

COND. JARDIM DO IMPÉRIO – VILA 
RICA –TE00019

TERRENO 150 M² 
R$130.000,00

JARDIM TROPICAL – TE000
TERRENO DE 150 M²

R$ 140.000,00

JARDIM SANTORINI – TE00017
TERRENO DE ESQUINA 172,52 M² 

R$ 150.000,00

JD. TURIM- TR0006
TERRENO 207 M² VÁRIOS LOTES

R$ 152.000,00

COND. JARDIM MONTREAL – 
TE00015

TERRENO 184 M²
R$ 170.000,00

JD. HELVÉTIA -TR00796
TERRENO 255 M²

R$ 170.000,00

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

CADEMIA.
R$ 180.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACO-
POS TR 000009 TERRENO 999 M²

R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

RODOVIA LIX DA CUNHA-TR00778
TERRENO 999 M² R$ 280.000,00 

+R$ 280,00 (CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 
00754 TERRENO 400 M²

R$ 339.000,00

CENTRO- INDAIATUBA- TE00022
TERRENO COMERCIAL LOCALIZA-
ÇÃO PRIVILEGIADA ÁREA TOTAL 

674,45M°
R$ 2.023.000,00

VENDA SALÃO/COMERCIAL

JARDIM POMPEIA – SA00008
SALA COMERCIAL 39,99M², ES-
CRITORIO E WC.ENTRADA DE 

R$50.000,00 + 40 PARCELAS MEN-
SAISR$ 220.000,00

CENTRO-SL00367
SALÃO 500 M² E 300 M²  DE ÁREA 

CONSTRUÍDA
R$ 2.000.000,00

CASA COND.VILA AVAÍ – CC 00094
03 DORMITÓRIOS SENDO 1 SUITE, 
AMPLA SALA, LAVABO, COZINHA, 
BANHEIRO, GARAGEM PARA 02 
CARROS, ÁREA DE SERVIÇO.

R$ 540.000,00

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

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

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

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

R$ 585.000,00

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

GARAGEM PARA 02 CARROSCO-
BERTOS E 02 DESCOBERTOS.

R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDO-

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

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

E 02 VAGAS DESCOBERTAS.
R$ 600.000,00

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

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

JARDIM 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, COZI-
NHA E WC, AREA GOURMET COM 

CHURRASQUEIRA.
R$ 650.000,00 ( ACEITA PERMUTA 
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 VARANDA), 
SALA DE TV COM LAREIRA ELE-
TRICA , COZINHA PLANEJADA 

EM AMBIENTE INTEGRADO COM 
SALA DE JANTAR, INCLUI FORNO 

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

CHURRASCO,QUINTAL, DEPOSITO 
( QUE PODE SER  ESCRITORIO  

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

M² DE CONSTRUÇÃO.
R$ 665.000,00

CASA COND.VISTA VERDE – 
CC00096 02 SUITES AMPLAS, 

SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, 
COZINHA E GARAGEM

R$ 680.000,00

JARDIM ITAMARACÁ – CA03147
EXCELENTE SOBRADO: 04 DOR-

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

DE GARAGEM. R$ 680.000,00

CASA COND. PORTAL DE ITAICI – 
CC00097  03 DORMITÓRIOS SENDO 
02 SUITES, SALA 02 AMBIENTES, 
LAVABO, COZINHA, GARAGEM 
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, CO-
ZINHA AMPLA, ILHA GRANDE NO 

CENTRO E COOKTOP E ARMÁRIOS 
EMBUTIDOS, QUINTAL AMPLO, 

AREA GOURMET COM CHURRAS-
QUEIRA, FORNO PIZZA, FOGÃO DE 

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

PARA 02 CARROS E DESCOBERTA 
PARA 04 CARROS.

R$ 1.100.000,00

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

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

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

AMERICANA, BANHEIRO, ÁREA DE 
SERVIÇO, GARAGEM COBERTA

R$ 285.000,00

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 SUÍ-
TE, SALA, COZINHA PLANEJADA, 

SALA DE JANTAR, SALA DE ESTAR 
AMPLA, BANHEIRO, ÁREA DE SER-

VIÇO, CHURRASQUEIRA, CERCA 
ELETRICA, AQUECEDOR SOLAR, 

GARAGEM
R$ 390.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – CC 00074
 02 DORMITORIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, ÁREA GOURMET, ÁREA 
DE SERVIÇO, 01 VAGA

R$ 340.000,000

COND.PARQUE REAL – CC 00053
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUI-
TE, SALA, COZINHA, WC, CHUR-

RASQUEIRA
R$ 420.000,000

JARDIM PEDROSO – CA0000
CASA DA FRENTE, 02 DORMI-
TÓRIOS, SALA, COZINHA, WC, 

GARAGEM. CASA DE FUNDOS, 01 
DORMITÓRIO, SALA, COZINHA, 

QUINTAL.
TERRENO 352M² , EXCELENTE LO-
CALIZAÇÃO, PRÓXIMO AO HAOC.

R$ 430.000,00

COND.PARQUE REAL -CA03111
3 DORMITÓRIOS, SENDO 1 SUÍTE, 

SALA, COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET. 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 

CONSTRUIDA 180M².
R$ 435.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE 
REAL – CC00099

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

DO E ENERGIA SOLAR.
R$ 440.000,00

CASA COND. 
VISTA VERDE – CC00098

 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUI-
TE, SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, 

COZINHA, GARAGEM.
R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUI-

TE, 02 SALA, COZINHA, COPA,  
ÁREA DE SERVIÇO,  03 WC, 05 VA-
GAS, PISCINA, CHURRASQUEIRA.

R$ 450.000,00

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

GICO 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 

SUITE,SALA, COLPA, 03 WC, GA-
RAGEM 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, GARAGEM 
PARA 05 CARROS, POMAR, JAR-

DIM. NÃO TEM PISCINA.
R$ 477.000,00

CENTRO – AP 00711
KITNET COM QUARTO, COZINHA 

E BANHEIRO (MOBILIADA) ,02 
VAGAS

R$ 190.000,000

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

NHA, WC, GARAGEM.
R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 

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

BERTA. R$ 200.000,000 + R$ 250,00 
(CONDOMINIO) + 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, COZINHA, 
WC,01 VAGA R$ 280.000,000 + R$ 

200,00 (CONDOMINIO)

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

WC,01 VAGA R$ 270.000,000

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

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

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

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

PORTARIA 24 HORAS.
ACEITA PERMUTA POR CASA EM 

INDAIATUBA. R$ 330.000,00

VENDA CASAS 

BAIRRO CAMINHO DA LUZ – 
CA03162 02 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, 
LAVANDERIA, QUINTAL, E 01 VAGA 
DE GARAGEM COBERTA. ACEITA 
FINANCIAMENTO. DOCUMENTA-

ÇÃO OK. R$ 250.000,00

MORADA DO SOL – CA03139
02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, BANHEIRO, 
ÁREA DE SERVIÇO.

EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, 
SALA. GARAGEM 
PARA 02 CARROS

R$ 260.000,00

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

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 SALAS 
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

CENTRO – SL00358
EXCELENTE SALÃO COMERCIAL 

COM 04 SALAS.
R$ 1.800,00

 BAIRRO COLIBRIS – SL00371
SALÃO COMERCIAL,  280 M² COM 
04 BANHEIROS R$ 3.500,00 ( IN-

CLUSO IPTU)

CENTRO – SL00372
SALÃO COMERCIAL,  COM 08 

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

R$ 4.500,00

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

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

240,00 (CONDOMINIO)

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 00044

5.000 M², ESCRITÓRIO, REFEITÓ-
RIO, WC, VESTIÁRIO. R$ 10.000,00 

+ R$ 600,00 (IPTU)

RECREIO CAMPESTRE  JÓIA – 
GL00045 GALPÃO DE 236M²

R$ 3.600,00 

LOCAÇÕES CASAS

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD. CIDADE -  CA 03133

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

FUNDOS R$ 450,00 

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, LAVAN-
DERIA E 01 VAGA. INCLUSO ÁGUA 

E IPTU
R$ 850,00

JARDIM MORADA DO SOL – 
CA03164

02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA, WC, 02 VAGAS DE GARA-

GEM.
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, LAVAN-
DERIA, CHURRASQUEIRA, FORNO 
DE PIZZA, AREA GOURMET, EDÍCU-
LA ABERTA,  04 WC,04 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 2.500,00 ( INCLUSO 

IPTU)

CASA COMERCIAL+ SALÃO -CEN-
TRO – CA 003121

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

COZINHA, EDICULA, ÁREA GOUR-
MET COM CHURRASQUEIRA.

SALÃO 100 M² 02 WC
R$ 4.300

VILA SUIÇA – CC00092
MARAVILHOSA CASA COM 06 

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

COZINHA, LAVANDERIA, ÁREA 
GOURMET, JACUZZI, ACADE-

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

HOME THEATER. PISCINA COM 
DUAS CASCATAS, PEIXES OR-

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

20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

ITAICI-AP00932
03 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

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

(CONDOMINIO) + 154,00 IPTU

CENTRO – AP 00445
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-

NHA, WC, ÁREA DE SERVIÇO, 02 
VAGAS

R$ 1.000,00 + R$ 420,00 (CONDOMI-
NIO) + R$ 122,00 (IPTU).

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

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

NIO) + R$ 55,00 (IPTU)

JARDIM MORUMBI – AP 00940
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA 

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

COND. E IPTU).

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

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

140,00 + IPTU R$ 90,00

CENTRO – AP00938
KITNET SEMI  MOBILIADO , 01 
DORMITÓRIO, COZINHA, WC, 

GARAGEM. R$ 1.400,00 ( INCLUSO 
CONDOMÍNIO E IPTU).

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

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

R$ 1.400,00

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 00925 03 DORMITÓRIOS, SENDO 

1 SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 
COZINHA, WC, VARANDA, ÁREA DE 
SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 2.200,00 + 

R$ 530,00 (CONDOMINIO)

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUI-
TES COM CLOSET, 02 VAGAS DE 
GARAGEM. R$ 2.990,00 + CONDO-
MÍNIO 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 
(CONDOMINIO) 

CENTRO – APOO944
KIT NET, 01 DORMITÓRIO, BANHEI-

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

355,00 + IPTU R$ 55,00

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

R$ 160.000,000 

JARDIM MORUMBI – AP00949 
02 DORMITORIOS SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM. R$ 165.000,00

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,2wc,churras-
queira 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 comer-
cial na frente,garagem descoberta para 4 carros.
CA284 – PQ.DAS NAÇÕES – R$290  MIL – 2dorms(st),sala,co-
z,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,churrasquei-
ra,portão eletrônico,garagem coberta para 2 carros.
CS.328 – JD.REGENTE – R$325 MIL- 3 dorms ( 1st),sala 2 am-
bientes,coz americana,lavanderia,wc social,churrasqueira,gara-
gem 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,la-
vanderia,wc social,área gourmet,garagem coberta para 2 carros.
CA.345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3dorms(1st com armá-
rios ),sala,coz com armários,wc,lavanderia,dispensa,quintal,gara-
gem
CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,coz,la-
vabo,lavanderia,garagem
CA.367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms (1st),sa-
la,coz,wc,lavanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA.237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$350 MIL – 2 dorms,sala,-
coz,wc,lavanderia,garagem.
CA.316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dorms(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,dispen-
sa,área gourmet,piscina aquecida,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,área gourmet,pis-
cina,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 ambientes, garagem 
coberta, piscina, campo de futebol ( P/reformar), Oficina 7x8 56m², 
construção inacabada ( pode ser casa do caseiro) 

APARTAMENTOS

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

TERRENOS    

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

Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes apar-
tir 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
TE.12 – ITAICI – R$300 MIL – 360m²

CHÁCARAS E SÍTIOS

SI.909 – JD. TROPICAL – R$700 MIL – 2dorms,sala,coz,dispen-
sa,casa de caseiro,churrasqueira,saUna,mina d’água,lago com 
peixe,pomar,caixa d’água com 20000 L,aprisco para ovelhas,estu-
fas,captação água da chuva.
CH.712 – ALVORADA – R$450 MIL – 2 dorms,sala,coz,lavande-
ria,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 clo-
set,sala de estar e jantar,varanda,coz planejada,lavanderia,wc de 

empregada,sacada,piscina,churrasqueira,fogão a lenha,forno,chalé 
com 2 dorm,sala,coz e wc,pomar,cerca eçetrica,mezanino com porta 
balcão,sacada.
CH.756 – VALE DO SOL – R$600 MIL - 2dorms (1st),sala de estar 
conjugada com coz,lavanderia,varanda,piscina,churrasqueira,forno 
de madeira,todo gramadp,pomar.
SI.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 co-
modos,2 casas de 4 comodos,galpão de 150m2,tanque de água,nas-
cente 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 garagem
JD.MORADA DO SOL – R$700,00 – dorm,sala,coz,wc,1 vaga de 
garagem
CHACARAS TRAVIU – R$800,00 – 2dorms,sala,coz,wc,lavanderia,-
garagem
CENTRO – R$950,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,sem garagem
PQ. DAS NAÇÕES – R$ 1600,00 – 3dorm, sala, coz, copa, wc, gara-
gem pra 2 carros coberta.
CENTRO – R$770,00 – dorm, sala, coz, copa, wc, sem garagem

APARTAMENTOS

NUCLEO H.B.FARIA LIMA – R$1000,00 – 2dorms,sala,coz,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 interligadas,cada 
uma com wc,sala dos fundos com azulejo,gabinete e pia

SALAS

JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DEPOIS 
R$1980,00 – área de saúde já funcionando,piso porcelanato,ar-condi-
cionado,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

LOTEAMENTOS

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
C00184-VILA TELLER-03 DORMS + dep 02 vags ............  
..................................................................... R$ 420.000,00

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
CA00178- VILAGIO PORTO FINO- 03 dorms c/ suíte + 
dep. ............................................................. R$ 850.000,00
CA00013-MONTREAL-03 dorms, c/ suíte, + dep. ..............  
..................................................................... R$ 450.000,00
CA00183- BRESCIA- 03 Dorme c/ suíte + dep. .................  
..................................................................... R$ 530.000,00

APARTAMENTO

AP00051-CENTRO- 02 dorms + dep  ......... R$ 350.000,00
AP00052-VILLAGIO D’AMORE-03 dorms c/ suíte + dep. .  
..................................................................... R$ 370.000,00

CHÁCARAS

CH00038- LAGOS DE SHANADÚ-04 dorms + dep, lago e 
pomar........................................................... R$ 950.000,00
CH00030- PORTEIRA DE FERRO- 03 dorms c/ suíte + 
dep. c/ piscina.............................................. R$ 480.000,00                                                
CH00037-VALE DAS LARANJEIRAS- 03 dorms c/ suíte + 
dep c/ piscina............................................ R$ 2.100.000,00
CH00029- ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ 
piscina ......................................................... R$ 670.000,00

TERRENOS

TE000147-JARDIM SANTORINI-758M. ..... R$ 600.000,00
TE000148-PORTAL DE ITAICI -644,28m. .. R$ 406.000,00
TE00142-EROPARK 500m ......................... R$ 200.000,00
TE00129-JD BELO HORIZONTE 210m. .... R$ 190.000,00

LOCAÇÃO
CASA

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-JARDIM 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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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 – Experiência 
em limpeza de piscinas. Disponibilidade para tra-
balhar em turnos e aos finais de semana. Residir 
em Indaiatuba.

ARQUITETO (A) TRAINEE - Superior completo 
em Engenharia Civil. CNH categoria B. Para 
trabalhar com atendimento a clientes. Residir 
em Indaiatuba.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) – Superior 
completo ou Cursando em Contabilidade ou Admi-
nistração. CNH categoria B. Irá dirigir os carros da 
empresa na Região de Campinas. Pacote Office.

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

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: Ga-
loneira, Overlock, Reta, 2 agulhas e Traveti. Ensi-
no fundamental. Residir em Indaiatuba ou Salto.

CONSULTOR (A) COMERCIAL – Ensino mé-
dio completo. Pacote Office. Experiência em 
prospecção de clientes e negociação comercial. 
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.

ENGENHEIRO (A) TRAINEE – Superior completo 
em Engenharia Civil. CNH categoria B. Para 
trabalhar com atendimento a clientes. Residir 
em Indaiatuba.

ESTÁGIO EM MARKETING – Cursando Superior 
em Publicidade e Propaganda ou áreas afins. 
Residir em Indaiatuba. 

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

FERRAMENTEIRO CNC – Experiência em 
programação de máquinas CNC. Conhecimento 
em programar máquina de medir tridimensional. 
Experiência em fabricação de moldes de Fer-
ramentaria. Conhecimentos em Solid Works e 
AutoCad. Residir em Indaiatuba ou Salto.

MONTADOR DE ESQUADRIA DE ALUMÍNIO – 
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 In-
daiatuba ou Salto.

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO – Experiencia em 
manutenção elétrica e mecânica de máquinas 
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 limpeza - 1 vaga
Caldeireiro (a) de 

manutenção - 1 vaga
Costureiro (a) - 2 vagas
Cozinheiro (a) - 1 vaga

Oficial de serviços gerais na 
manutenção - 1 vaga

Repositor (a) de 
mercadorias - 1 vaga

Chapista de lanchonete - 1 vaga
Empregado (a) 

domestico (a) - 1 vaga
Mecânico (a) montador (a) - 1 vaga

Motorista carreteiro - 1 vaga
Motorista de caminhão - 2 vagas

Oficial de manutenção 
predial - 1 vaga

Programador (a) de maquinas e 
cnc - 1 vaga

Ajustador (a) mecânico (a) - 1 vaga
Arte finalista - 1 vaga

Assistente de vendas - 1 vaga
Auxiliar administrativo - 3 vagas

Auxiliar de enfermagem - 2 vagas
Design de vitrines - 1 vaga

Estoquista - 1 vaga
Churrasqueiro (a) - 1 vaga

Gerente de loja e 
supermercado - 1 vaga

Instalador (a) reparador (a) de 
redes telefônicas e de 

comunicações - 3 vagas
Manobrista - 1 vaga

Mecânico (a) de ar condicionado e 
refrigeração - 2 vagas

Motorista de caminhão - 1 vaga
Oficial de manutenção - 1 vaga
Operador (a) de caixa - 1 vaga

Operador (a) de centro de usina-
gem de madeira CNC - 1 vaga
Operador (a) de telemarketing 

ativo - 1 vaga
Operador (a) de torno com 
comando numérico - 1 vaga

Recepcionista - 1 vaga
Revisor (a) têxtil - 1 vaga
Serralheiro (a) - 1 vaga

Vendedor (a) interno (a) - 1 vaga
Técnico (a) de refrigeração 

e instalação - 1 vaga
Técnico (a) de 

enfermagem - 2 vagas
Analista de logística e
 transporte - 1 vaga

Consultor (a) de vendas - 1 vaga
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  V is ta 
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 
lotes, 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! 
Morada do Sol Rua: 
50 - Casa de 02 dor-
mitórios, sala, cozinha 

Americana, wc, lavan-
deria, garagem para 02 
autos + 02 cômodos nos 
fundos, 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 cháca-
ra de 1000m2 no bairro 
pedregulho em Indaiatu-
ba, por edícula 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 em-
pregada com WC, área 
gourmet, espaço p/ pis-
cina com encanamento 
preparado, aquecimento 
solar em todos os cômo-
dos 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, 
banheiro, área de ser-
v iço e garagem 02 
vagas A/C 125,00M² 
E  A / T  1 2 5 , 0 0 M ²  - 
R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Jardim Eldorado - 03 
dorm. c/ suíte, sala 2 
amb, coz e lav. 2 vagas. 
Com móveis planeja-
dos. Aceita permuta com 
terreno. F.: (19) 99721-
0395
Pau Preto - COMER-
CIAL 3 dorms c/ + dep. 
03 vagas de garagem F.: 
(19) 97171-4929 
Pau Preto - 03 Dorms 
c/ suíte 02 vagas e área 
gourmet R$ 410.000,00 
F.: (19) 99115-8368
Vende-se casa no Jar-
dim Morada do Sol - 
Garagem 2 carros com 
portão eletronico, sala, 
cozinha, banheiro, 2 
quartos sendo 1 suíte, 
parte superior lavande-

ria e banheiro. Estuda 
troca por terreno de me-
nor valor como forma 
de pagamento. F.: (19) 
99735-5418. Tratar c/ 
Antonio.
CASA NO CONDOMÍ-
NIO BRÉSCIA - Acaba-
mento de luxo, 200 m2  
de área construída. Três 
suítes com sacadas, 
sala de jantar, sala de 
estar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia e 
espaço gourmet plane-
jado. Aquecimento solar 
instalado e pontos para 
ar condicionado nos 
quartos e salas. Condo-
mínio com portaria 24h, 
piscina, salão de festas, 
churrasqueira e quadra 
(R$ 220,41). Próximo 
ao Parque Ecológico. 
Aceito terreno ou apar-
tamento em Indaiatu-
ba, Campinas e região, 
como parte do paga-
mento. R$ 690.000,00. 
Direto com o proprietá-
rio. 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, co-
zinha, copa, banhei-
ro, garagem p/ 2 car-
ros.  R$205.000,00. 
V a l o r  p a r a  t r o c a 
R$280.000,00. Tratar 
direto c/ proprietário F.: 
(19) 3016-1685
Casa para venda em 
Condomínio Portal das 
Acácias - 2 dorm, sala, 
cozinha, área de serviço 
R$ 350.000,00. Correto-
ra Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Sobrado pra venda 
Dona Lucila - 3 dorm 
sendo 4 suítes 01 suí-
te master 01 dorm. no 
térreo. Sala, cozinha, 
esc r i tó r io ,  p i sc ina , 
c h u r r a s q u e i r a .  R $ 
1.200.000,00. Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Casa térrea NOVA 
Jardim Esplanada II 
- 3 dormitórios, sala, 
cozinha área de ser-
viço garagem coberta 
e sem cobertura. R$ 
620.000,00. Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299

 
CASA -JD. MONTE 
VERDE - 01 dorm., sala, 
coz., WC, lavanderia 
e garagem 01 vaga. - 
R$750,00+IPTU. F.: (19) 
3935-1413

SOBRADO -JD. MO-
RADA DO SOL - 02 
dorm., sala, coz., wc 
com box, área de serviço 
e garagem 02 vagas. 
Ótimo acabamento. - 
R$1.350,00 +IPTU. F.: 
(19) 3935-1413

 
Apartamento com 3 dor-
ms 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 cháca-
ra do trevo R$370 mil - 
(19) 98254-7703 CRECI 
74.092 
Jd. Colibris- AP00862 
- 02 dorm, sala, cozi-
nha(planejada), banhei-
ro, garagem p/01 carro . 
cond:200,00 incluso água 
R$: 175.000,00.
Vendo ou troco: Locado 
por R$4.000,00 ate ou-
tubro 2020 - Penha SP - 
APTO DUPLEX, 3 dorms, 
1 suíte, 2 vagas, cozinha 
planejada, banheira e 
churrasqueira. A.T: 233 
m², A.U: 133 m². R. Pei-
xoto nº 9 condomínio 
residencial Itapuã.Valor: 
R$ 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. Plane-
jado na cozinha e  em 
um dos quartos. Quitado. 
Aceita financiamento. 
Valor a vista R$ 210 mil 
a vista sendo direto com 
proprietário. Estuda pro-
posta com terreno. F.: 
(19) 98941-5951
Apartamento Centro de 
indaiatuba - próximo a 
bancos e comércio local, 
1 suíte , sala, cozinha 
planejada, varanda, 1 
vaga garagem, porta-
ria 24 horas. Venda R$ 
185.000,00. Locação R$ 
1.400,00, incluso condo-
mínio, IPTU, água e gás. 
Tratar direto com o pro-
prietário (19) 989621520
Ed. San Marino - Cidade 
Nova - Indaiatuba - Ven-
do ou Alugo - Aptº: 3 
dorms. (sendo 1 suite) 
com armários na suíte 
e em mais 1 dorm. Sala 
para dois ambientes, va-
randa, cozinha espaçosa 
e com bastante armários, 
banheiro social, área de 
serviço com banheiro - 1 
vaga de garagem. Tratar 
direto com proprietário 
Fone: (19) 3875-3030
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. 
Aceita financiamento, 
direto com proprietário. 
F.: (19) 99268-4277

 
Sitio Estrada Mato Den-
tro  - 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, gramada,  
pomar, área de cultura, 
bosque, água de mina, 
01 tanques com peixes 
abastecido com água 
por gravidade,  diversas 
árvores frutíferas, play 
groud, a 12 km do centro,  
R$390.000,00 aceita imó-
vel em Indaiatuba de igual 
ou menor valor. Estuda 
entrada + parcelamento. 
F.: (19) 99762-7997 / 
3935-3294
Sítio em Piedade-SP 
- 36.000m², 02 casas, 
barracão, lago com pei-
xes, telefone fixo, torre 
de internet a 500 metros 
da rodovia, R$300.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba de igual ou menor 
valor. Estuda entrada + 
parcelamento. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294
Terras de Itaici - 1000 
metros 300 A/C 02 suítes 
máster c/ planejados. 
Área gourmet c/ churras-
queira, piscina ducha e la-
vabo. F.: (19) 99166-8272
Sitio Venda Indaiatuba 
- 27.800 METROS Com 
pequena casa. F.: (19) 
99115-8368
Elias Fausto - 7   Alqueire 
ótima topografia porteira 
fechada F.: (19) 99166-
8272
Recanto das Flores - 
Com lago, toda gramada, 
área gourmet. Churras-
queira, campo de futebol, 
cercada. F.: (19) 99115-
8368
Chácara Itupeva em 
condomínio - 03 suítes, 
sala, cozinha Edícula c/ 
escritório e sala tv Vagas 
p/ 2 carros, churrasqueira 
e piscina Água encanada 
e poço R$ 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 piscina. 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 topo-
grafia, região sul da Bahia 
a 220km de Salvador 
pela BR 101. Situado na 

região do Vale do Jiquiri-
ça, 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 propriedade 
esta distribuída em pas-
tagem, lavoura de cacau, 
outras e pequena mata. 
Energia passa dentro da 
propriedade. Casa sede 
nascente com água boa 
sendo preservada em 
três locais da proprieda-
de. Documento ITR OK. 
Opções para plantação 
de feijão, milho, mandio-
ca, café e outros. Isso em 
virtude da boa media de 
chuvas/ano na região e 
as nascentes existentes 
na propriedade. Conta-
to 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
Jardim Califórnia - 210 
metros. Ótima topografia. 
F.: (19) 99721-0395
Condomínio Jardim 
Residencial London 
Park: Terreno com 300m² 
plano, ótima topografia. 
Valor: R$180.000,00 mil 
contato c/ proprietário 
Fone: (19) 98288-1728 
WhatsApp / (19) 3875-
2860
Vende-se terreno Vila 
Suiça - murado 300m². 
Valor R$ 235.000,00. 
Tratar com proprietário F.: 
(19) 98324-3243
Lote no Cond. Jd. 
P i e m o n t e  -  ó t i m a 
topografia e localização, 
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



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.MARIA MADALENA JE-
SUS CRUZ  com 77 anos, 
Viúvo (a) , Sendo Filho (a) de 
JOSEFA MARIA DE JESUS. 
Deixa 11 Filhos. Falecido (a) 
em: 16/08/2019, e Sepultado 
no CEMITÉRIO SÃO JOÃO 
BATISTA EM ARACI-BA aos 
17/08/2019.

2.RICARDINA ANTONIA 
ALVES PIRES com 93 anos, 
Viúvo (a) de VITAL PIRES 
DEVESA, Sendo Filho (a) de 
JOÃO ANOTONIO ALVES 
e AMBROSINA CAETANO. 
Deixa Filho (s): ADILSON e 
ARNALDO (FALECIDOS), 
EUNICE, MARIA, ADELINO, 
GERALDO, EDITE, JUVE-
LINO, JUDITH, (TODOS 
MAIORES). Falecido (a) em: 
05/09/2019, e Sepultado (a) 
no CEMITÉRIO PARAISO DA 
COLINA EM LENÇOIS PAU-
LISTA-SP aos 06/09/2019.

3.MANOEL FELICIANO DOS 
SANTOS com 96 anos, Viúvo 
(a) de TEREZA ANTONINA 
DOS SANTOS, Sendo Filho 
(a) de AMARO FELICIANO 
DOS SANTOS e ANGELICA 
MARIA DA CONCEIÇÃO. 
Deixa Filho (s): MARIA APA-
RECIDA, DAVI, ISRAEL, 
IZAIAS, ZACARIAS, MAURO, 
NOEMIA, CLEUSA, ANTO-
NINA, ANGELA, MARIA DA 
CONCEIÇÃO (MAIORES), 
LUIZ (FALECIDO). Falecido 
em: 12/09/2019, e Sepulta-
do no CEMITÉRIO JARDIM 
DO YPÊ EM BAURU-SP aos 
13/09/2019.

4.TOME TABA com 88 anos, 
Viúvo (a) de SEISABURÓ 
TABA, Sendo Filho (a) de 
USE SIMBAKULO e KAMA-
TO SIMABUKULO. Deixa 
Filho (s): EDNA, ELISA, AIR-
TON, WILSON. Falecido (a) 
em: 21/09/2019, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO SÃO BEN-
TO EM ARARAQUARA aos 
22/09/2019.

5.NATIMORTO GABRIELLY 
DE VASCONCELOS SILVA 
com 0 anos , Falecido em: 
07/10/2019, Sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
08/10/2019.

6.NILZA MARQUES DE OLI-
VEIRA com 82 anos , Casado 
(a) com ALBERTO FRAN-
CISCO DE OLIVEIRA sendo 
filho(a) de JOSE MARQUES 
DE SOUZA e MARIA MOREIRA 
BARROS.deixa filho(s): PAULO 
56, VANDA 53, Falecido em: 
08/10/2019, Velado(a) no VILA 
ALPINA, e sepultado(a) no 
CREMAT.VL ALPINA SP aos 
09/10/2019. 

7.ROSELIA CORIOLANO SIL-
VA com 61 anos , Casado (a) 
com JOSE RODRIGUES SILVA 
sendo filho(a) de JOSE CORIO-
LANO DE OLIVEIRA e JOSE-
FA MEDEIROS NUNES.deixa 
filho(s): LUCELIA , CARLOS , 
EMERSON - TODOS MAIO-
RES, Falecido em: 08/10/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
09/10/2019. 

8.MARIA APARECIDA 
CLAUSS ZANINI com 79 anos , 
Era Viúvo(a) de NERONE ZANI-
NI sendo filho(a) de ANTONIO 
CLAUSS e SOFIA FANGER 
CLAUSS.deixa filho(s): DJAIR 
57, SILVANA 56, VALDIR 54, 
JOSEVANE 48, DANILO 38, 
Falecido em: 09/10/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 10/10/2019. 

9.NATIMORTO CRISTOFER 
LORENZO BRITTO DOS SAN-
TOS com 0 anos , Falecido em: 
09/10/2019, e Sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
09/10/2019. 

10.LOURDES MARIA DE JE-
SUS com 77 anos , Era Soltei-
ro(a) sendo filho(a) de ANTO-
NIO PAULO DOS SANTOS e 
HELENA MARIA DE JESUS.
deixa filho(s): NOÊMIA, ALICE, 
MADALENA, DULCINEIA, LU-
ZINETE, MARIA, LUCINEIA, 
SIDNEIA, SIDNEI, AGNALDO, 
(MAIORES), PAULO (FAL), 
Falecido em: 09/10/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no JARDIM ME-
MORIAL aos 10/10/2019. 

11.GILBERTO SILVA com 65 
anos , Era Viúvo(a) de MARIA 
LUCIA MENDONÇA SILVA sen-

do filho(a) de ANTONIO SILVA 
e ALEXANDRINA DA SILVA.
deixa filho(s): LUIS CLAUDIO, 
LUCIENE( MAIORES ), Faleci-
do em: 09/10/2019, Velado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 10/10/2019. 

12.JOÃO EDSON ARABIA 
com 83 anos , Casado (a) com 
APPARECIDA MORILLO ARA-
BIA sendo filho(a) de BRUNO 
ARABIA e CHRISTINA SI-
MIELLI.deixa filho(s): OSMARI 
61, ELAINE 54, ELIANE 48, 
Falecido em: 09/10/2019,  e 
sepultado(a) no MUN.JARDIM 
DO ÉDEN SALTO-SP aos 
10/10/2019. 

13.NATIMORTO ALICIA DA 
SILVA BORGES com 0 anos 
, Falecido em: 09/10/2019, e 
sepultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 10/10/2019. 
14.THEREZINHA BORTHOLO-
MEU MONTEIRO com 80 anos 
, Era Viúvo(a) de JOSE MON-
TEIRO sendo filho(a) de ETTO-
RE BORTHOLOMEU e MARIA 
SIQUEIRA BORTHOLOMEU.
deixa filho(s): CANDIDA 60, 
CLAUDETE 59, SOLANGE 
56.Falecido em: 10/10/2019, 
Velado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
10/10/2019. 

15.VALDOMIRO FELIX DE 
MENDONÇA FILHO com 54 
anos , Era Solteiro(a) sendo 
filho(a) de VALDOMIRO FELIX 
DE MENDONÇA e SIGEKO 
SUZUKI.deixa filho(s): THIAGO 
33, GRACE 24, Falecido em: 
10/10/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS INDAIAS aos 
11/10/2019.
 
16.JOVELINA MARIA DE 
JESUS com 93 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) de 
JOSE SEBASTIÃO BARBO-
SA e MARIA DA SILVA.deixa 
filho(s): ADÃO, JOSÉ, MARIA, 
LUCIA, JOÃO, MILTON, EVA 
( MAIORES )GERALDA, AN-
TONIO, BENEDITO, JORASI 
( FALECIDOS ), Falecido em: 
10/10/2019, Velado(a) no JAR-
DIM MEMORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL aos 
11/10/2019. 

17.JACIRA BORGES TRIN-
DADE com 76 anos , Casado 
(a) com VALDEMAR BATISTA 
TRINDADE sendo filho(a) de 
JOSE BORGES e MARIA BEL-
MIRA.deixa filho(s): ILZA 58, 
LEOCIR 57, NELI 54 ,VANIR51., 
Falecido em: 11/10/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 12/10/2019. 

18.FRANCISCO JACOB THE-
ODORO com 78 anos , Era 
Viúvo(a) de MARIA APARECI-
DA EUGENIO THEODORO 
sendo filho(a) de GERALDO 
JACOB THEODORO e MARIA 
JOSE.deixa filho(s): MARIA 
LUISA ,LUIS FRANCISCO,LA-
ERCIO ,BENEDITO HELIO,(-
TODOS MAIORES) ANA LU-
CIA (FALECIDA), Falecido 
em: 11/10/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 12/10/2019. 

19.MATHEUS MORAIS RAZZE 
com 3 anos , sendo filho(a) de 
VALDIRCIO MORAIS DA SILVA 
e SANDRA ELY RAZZE. Fale-
cido em: 11/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 12/10/2019. 

20.ROBERTA MASSARI com 
56 anos , Casado (a) com AME-
DEO MASSARI sendo filho(a) 
de MARCOS THEODORO RO-
DRIGUES DE MORAES e LE-
ONIE BLANCHE ALDROVANDI 
RODRIGUES DE MORAES.
deixa filho(s): GUILHERME 23, 
Falecido em: 11/10/2019,  e se-
pultado(a) no CREMAT.VL AL-
PINA SP aos 12/10/2019. 

21.ELVIRA SABADINI LOPES 
DE ALMEIDA com 94 anos , 
Era Viúvo(a) de JOSE LOPES 
DE ALMEIDA sendo filho(a) de 
VICENTE SABADINI e MARIA 
MARADINI.deixa filho(s): MA-
RIA OTILIA 69, JOSE CARLOS 
64, Falecido em: 12/10/2019, 
Velado(a) no CANDELARIA, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 12/10/2019. 

22.ROSIMEIRE PINHEIRO 
com 55 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de JOÃO PI-
NHEIRO e IRENE FLAUSINIA 

WITTECKIND PINHEIRO.deixa 
filho(s): KAREN  28, Falecido 
em: 12/10/2019, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 13/10/2019. 

23.JOSE ALVES ZOCOLAN 
com 77 anos , Casado (a) com 
VIVIANE KINOCH, sendo fi-
lho(a) de HEITOR ZOCOLAN 
e MARIA BENEDETTI ZOCO-
LAN.deixa filho(s): RICARDO, 
KATIA , CRISTINA (MAIORES), 
Falecido em: 12/10/2019, Ve-
lado(a) no CANDELARIA, e 
sepultado(a) no CANDELARIA 
aos 13/10/2019. 

24.NATIMORTO JOEL DAVI 
CARNEIRO PAES DA SILVA 
com 0 anos , Falecido em: 
12/10/2019, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
13/10/2019. 

25.ANTONIO JOSE PETRILLI 
com 84 anos , Casado (a) com 
ANASTACIA AMBIEL PETRILLI 
sendo filho(a) de ANGELO PE-
TRILLI e CLARA SOLIANI.deixa 
filho(s): MARCO ANTONIO, 
ROSANA MARIA, CESAR AU-
GUSTO (MAIORES), Falecido 
em: 13/10/2019, Velado(a) no 
HELVETIA, e sepultado(a) no 
HELVETIA aos 13/10/2019. 

26.HELIO PINESI com 81 anos 
, Era Viúvo(a) de IRACILDE 
CANIN PINESI sendo filho(a) 
de JOÃO PINESI e MAGDA-
LENA TRAMARIN.deixa fi-
lho(s): RONALDO 45, Falecido 
em: 13/10/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-

tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 14/10/2019. 

27.JOSE ROBERTO DA RO-
CHA com 75 anos , Casado (a) 
com DULCE FABRI DA ROCHA 
sendo filho(a) de CINCINATO 
JOSE DA ROCHA e ANGE-
LINA STRANI ROCHA.deixa 
filho(s): ADRIANA 46, Falecido 
em: 13/10/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 14/10/2019. 

28.SEVERINA DO NASCI-
MENTO SILVA com 85 anos 
, Casado (a) com PAULO 
AUGUSTO DA SILVA sendo 
filho(a) de JOAQUIM DA LUZ 
DO NASCIMENTO e MARIA 
ROSALINA DA CONCEIÇÃO. 
NÃO DEIXA FILHOS, Falecido 
em: 13/10/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 14/10/2019. 

29.ANA MARIA DA SILVA com 
61 anos , Casado (a) com EDI-
NALDO DA SILVA sendo filho(a) 
de FRANCISCO BENEDITO 
ANHAIA e ODETE DE LAZA-
RI ANHAIA.deixa filho(s): ANA 
PAULA, JULIANA, ERICSON, 
MARCELO ( MAIORES ), Fale-
cido em: 13/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no JARDIM MEMO-
RIAL aos 14/10/2019. 

30.PAULO YOJI TOMOTAKE 
com 69 anos , Casado (a) com 
CELIA HELENA TOMOTAKE 
sendo filho(a) de TATSUJIRO 
TOMOTAKE e TAMYO  TO-

MOTAKE.deixa filho(s): SILVIA , 
LUIZ (MAIORES), Falecido em: 
13/10/2019, Velado(a) no CAN-
DELARIA, e sepultado(a) no 
CANDELARIA aos 14/10/2019. 

31.IZILDA MARIA LUCATO 
DA SILVA com 64 anos , Ca-
sado (a) com SEBASTIÃO 
ROSA DA SILVA sendo filho(a) 
de EDSON LUCATO e APPA-
RECIDA VILLA LUCATO.deixa 
filho(s): TICIANA(FAL), Falecido 
em: 14/10/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 14/10/2019. 

32.MOACYR LOPES DE AN-
DRADE com 84 anos , Era 
Viúvo(a) de CANDIDA DO NAS-
CIMENTO ENCARNAÇÃO DE 
ANDRADE sendo filho(a) de 
JOSE LOPES DE ANDRADE 
e CARLOTA LOPES DE AL-
MEIDA.deixa filho(s): MOACIR 
54,ROBERTO48, MARIA DE 
FATIMA 57,NEUSA 56.Falecido 
em: 14/10/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e sepul-
tado(a) no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 15/10/2019. 

33.MARGARIDA BARBIERI 
NOGUEIRA com 71 anos , Ca-
sado (a) com JOSE NOGUEIRA 
FILHO sendo filho(a) de LUIZ 
CLEMENTE BARBIERI e LA-
ZARA APARECIDA PRETO 
BARBIERI.deixa filho(s): SHIR-
LEI ,ROBERTO , ELIZABETH , 
AMARILDO , SILVANA , ELIA-
NA , ERALDO (MAIORES), 
Falecido em: 14/10/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS aos 15/10/2019. 

34.ANA ROSA NICACIO 
FURLANETTO com 56 anos 
, Era Viúvo(a) de GILBERTO 
FURLANETTO sendo filho(a) 
de SAMUEL NICACIO e MA-
RIA DE LOURDES VERO-
NEZI NICACIO.deixa filho(s): 
REGIANE 33 , FERNANDA 
31, TIAGO 26, FERNANDO 
19 ., Falecido em: 14/10/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
15/10/2019. 

35.ADIRÇO DE ALMEIDA 
GOMES com 75 anos , Era 
Separado(a),  sendo filho(a) 
de ARLINDO FLAUZINO 
GOMES e APARECIDA DE 
ALMEIDA GOMES.deixa fi-
lho(s): JOSE 52 ,MARLI 51, 
MARLENE 50, MARCIA 40, 
JAMILTON 38, VITORIA 15, 
Falecido em: 14/10/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS aos 
15/10/2019. 

36.ANTONIO IGNACIO 
DOS SANTOS com 91 
anos , Casado (a) com BE-
NEDITA FERREIRA DOS 
SANTOS sendo filho(a) de 
SEBASTIANA ROSA.deixa 
filho(s): MARIA APARECIDA 
, NEUZA MARIA , MARIA 
NEYDE, JOSE ANTONIO , 
REINALDO , LENICE. (TO-
DOS MAIORES), Falecido 
em: 14/10/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, e se-
pultado(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 15/10/2019.

 
SALÃO COMERCIAL –
REC. CAMPESTRE JÓIA 
- 250m² construídos. Co-
zinha, mezanino, lavan-
deria, 02 WC’s sendo 01 
adaptado p/ cadeirante. 
- R$4.000,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413
SALÃO COMERCIAL 
– JD. HUBERT – Lo-
calizado na marginal 
do Parque ecológico! 
São 500m² construídos, 
possui mezanino, es-
critório e banheiros. - 
R$4.300,00+IPTU. F.: 
(19) 3935-1413

 
Vendo Prensa Camiseta/
caneca - Prensa plana 
30x42 para sublimação 
de camisetas, almofadas, 
mouse pad, azulejo, mais 
Prensa para Canecas. R$ 
900. F.: (19)98125-2939
Vendo berço - berço 
americano com colchão, 
jogo de lençol, mosquitei-
ro. 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 costu-
ra Industrial Kingtex Valor 
R$600,00 F.: (19) 3834-
7739 / (19) 99750-8856
Vendo Máquina de chi-
nelo R$2.000,00 F.: (19) 
98233-3923

Vendo Pedras legitimas 
vindas de Cristalina, semi-
-jóias, pulseiras, brincos, 
colares, anéis regulaveis, 
pedras avulsas inclusive 
terapêuticas. Ametista, 
olho de tigre, hematita, tur-
malina, agata etc. f.: (64)T
Vendo Máquina Singer 
com motor 110 Volts 
R$120,00 á vista F.: (19) 
98174-5270
Vendo Bateria Musical 
Seminova cor: vinho, mar-
ca: PEACE, 8 peças (com-
pleta) Valor R$1.000,00 
F.: (19) 3016-1685

 
Ford Ka - 1.0 Sedan, cor: 
prata único dono. Valor 
R$ 39.000,00 F.: (19) 
99612-7897
]Vendo Gol G3 - Ano: 
2001. Doc: 2019 OK, Cor: 
Branco. 4 portas, econô-
mico. Ótimo estado Valor 
R$8.000,00. Para mais in-
formações e fotos F.: (19) 
98989-2549 WhatsApp.
Vendo Fox - 2005, 1.0, 
cor: vermelho, duas por-
tas. Valor: R$ 14.000,00 
F.: (19) 99127-1573

 
Reparo de fontes em geral 
e aulas particulares de ele-
trônica 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 teoria): R$60,00/
Hora (19) 98714-0111

Ofereço-me como pedrei-
ro encanador, reformas em 
gerais e pequenos reparos 
na construção civil.Tratar 
com João. F.: (19) 98329-
8580 WhatsApp
Ofereço-me para pres-
tar serviços de pedreiro, 
encanador, jardineiro e 
eletricista. Falar com Odair 
F.: (19) 99776-6841
Ofereço-me como diaris-
ta e passadeira Contato 
Vania. F.: (19) 99595-3390
Ofereço-me como pas-
sadeira e faxineira atendo 
a domicilio F.: (19) 99448-
0082 Val
Ofereço-me como Ma-
nicure e Pedicure pé e 
mão R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tambem 
a domicilio F.: (19) 99369-
5615
Ofereço-me como moto-
rista de Uber Falar com 
Andersson F.: (19) 99410-
0364
Ofereço-me com traba-
lhos em tricô sob enco-
menda F.:(19) 3935-1633
Ofereço-me como casei-
ro para fazer pequenos 
serviços. Tenho 75 anos, 
tenho boa sáude, sou 
aposentado. Não preciso 
receber nenhum dinheiro. 
Só preciso da moradia 

Fone.: (15)99646-7494 / 
(19) 3327-6387
Ofereço-me como assis-
tência técnica em máquina 
de costura industrial F.: 
(19)99212-1731
Ofereço-me como con-
sultora Hinode, Herbalife, 
Natura, Avon e Jequiti 
entrega a domicilio Elsa 
F.: (64) 99224-6033
Ofereço me para trabalhar 
como anfitrião de caozi-
nhos com amor e carinho 
, sendo para passear e 
aconchego dormir ,perto 
da Av: Kennedy (sumer-
boll). Indaiatuba. Elza Ma-
ria Fone: (64) 99224-6033
Ofereço-me como cuida-
dora de idosos. Falar com 
Erika F.: (19) 3875-7624



B16 Serviços / Utilidades


