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Outubro é o mais seco em 31 anos

SEW anuncia 
investimento 
de R$ 300 mil 
em visita do 
governador

Equipamentos 
monitoram os 
dois sentidos 
da SP-075 em 
estudo do DER

Fiec abre as 
inscrições 
para vestibular 
com 320 vagas

Cemitérios devem receber 20 mil pessoas

Saae registra apenas 20,1 milímetros de chuva, mas racionamento é descartado

FINADOS

De acordo com a me-
dição realizada pelo Ser-
viço Autônomo de Água 
e Esgotos (Saae), que 
coleta os dados por meio 
do pluviômetro instalado 
na Estação de Tratamen-
to de Água - ETA III, no 
Bairro Pimenta, outubro 
já pode ser considerado 
o mês que menos cho-
veu desde 1988, quando 
iniciaram as medições 
pelo Saae. Contudo, por 
enquanto a possibilidade 
de racionamento de água 
está descartada.

A Secretaria de Urba-
nismo e do Meio Ambiente 
preparou os cemitérios mu-
nicipais para atender os visi-
tantes neste fim de semana, 
em virtude do Feriado de 
Finados. Os cemitérios da 
Candelária (Taipas e Pe-
dras) e Parque dos Indaiás 
receberam pintura nova 
e a capela do Parque dos 
Indaiás também passou 
por uma reforma geral. São 
esperadas cerca de 20 mil 
pessoas nos três dias.

Linda Hamilton (Sarah Connor) 
e Arnold Schwarzenegger (T-
800) retornam aos seus papéis 
icônicos em O Exterminador 
do Futuro: Destino Sombrio, 
produzido pelo visionário ci-
neasta James 
Cameron.

Barragem do Capivari-Mirim abastece 80% da região norte de Indaiatuba: nível diminiu, mas não há risco de racionamento P. A4
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Editorial
O peso de nossos atos

Artigos

Como você pode conferir na manchete desta 
edição, acaba de terminar o mês de outubro mais 
quente dos últimos 31 anos, desde que o Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos (Saae) passou a 
coletar dados por meio do pluviômetro instalado 
na Estação de Tratamento de Água - ETA III no 
Bairro Pimenta, em 1988. Mas o que isso significa? 

Oras, muitos poderão dizer que nosso planeta 
está ‘enlouquecendo’, que o aquecimento global é 
o grande culpado, ou mesmo que trata-se de castigo 
dos deuses. Calma, não é nada disso (ou um pouco 
de cada). A verdade é que não é mais possível ter 
certeza alguma quando o assunto é o clima. 

Isso porque nós, seres humanos, insistimos em 
pensar que nossas ações nunca trarão problema al-
gum ao coletivo. Pois bem, caro leitor, é exatamente 
o contrário. E quando chega a época de estiagem, 
tudo fica mais claro e evidente, quando vemos al-
guém lavando a calçada com a mangueira de água ou 
dando um banho em seu carro na garagem de casa. 

Enquanto ignorarmos o peso de nossos atos - por 
mais simples que lhe pareçam ser - quando discuti-
mos e analisamos o todo, as dificuldades continuarão 
surgindo. Pior ainda: os problemas se intensificarão 
e a próxima geração receberá um desafio sem prece-
dentes. Qual? Desfazer os erros do passado... de novo. 

Governo de SP mantém vaci-
nação de bebês contra sarampo

Taxa de desemprego no Brasil 
cai para 11,8%, revela IBGE

O Estado de São Paulo segue vacinando 
contra sarampo bebês com idade entre 
6 meses a menores de 12 meses, con-
forme recomendado pelo Ministério 
da Saúde. A faixa etária é considera-
da mais vulnerável a casos graves e 
óbitos, e representa cerca de 15,4% 
do total de casos registrados em SP. A 
vacina tríplice viral protege contra sara-
mpo, rubéola e caxumba

A taxa de desocupação no Brasil fechou 
o trimestre móvel encerrado em setem-

bro em 11,8%, uma leve queda em 
relação tanto ao trimestre anterior, 
finalizado em junho, quando 12% 
da população estavam sem trabalho, 
quanto ao trimestre que acabou em 
setembro do ano passado (11,9%).

Os dados foram apresentados hoje 
(31), no Rio de Janeiro, pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE)
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A Indústria 4.0 está provocando mudanças no modo como as empresas se relacionam com os 
seus funcionários, parceiros, comunidade e clientes. Ela também está criando um novo modelo 
de negócio em que as organizações precisam cada vez mais adequar seus produtos e serviços 
às necessidades do cliente. Mas essa mudança não deve ser apenas para trazer automação e 
produtividade, é preciso estar atento à sustentabilidade. Para além dos ganhos financeiros, a 
implantação de tecnologias no processo produtivo também deve atender os outros pilares da 
sustentabilidade: o social e ambiental.

Pela imensa importância nos dias atuais, o uso consciente de recursos em processos pro-
dutivos deve estar no centro da nova revolução industrial pela qual passamos. Portanto, não 
há como falar de ambientes inteligentes se estes não tiverem preocupação com os efeitos da 
atividade industrial nas pessoas do entorno e no meio ambiente. Para que as indústrias sejam 
parte da solução no desenvolvimento sustentável as tecnologias devem ser viáveis economica-
mente, contribuir com a minimização de impactos ao meio ambiente e proporcionar impactos 
positivos na qualidade de vida das pessoas envolvidas.

Aqui no Brasil, felizmente, a Indústria 4.0 já é uma realidade. Realizada durante o primeiro 
semestre deste ano pela Allonda Ambiental, uma pesquisa inédita sobre prioridades ambientais, 
com 80 empresas de diferentes portes, aponta que a tecnologia 4.0 já é usada para monitora-
mento do processo produtivo por 70% das Indústrias, 38% das empresas de Serviços e 24% 
das empresas de Infraestrutura. E 59% planejam investimentos nessa área em 2019.

Naturalmente, ainda há espaço para avançar nesse sentido. Mas, se levarmos em conside-
ração que o país há alguns anos passa por uma grave crise econômica e que o seu processo de 
recuperação tem sido bem mais lento do que se esperava, o fato de contarmos com empresas 
atuando nesse cenário e outras com planos de investir em tal, nos permite acreditar que estamos 
conscientes das necessidades impostas pelos momentos atuais. 

 Hoje, mais do que nunca, a busca por soluções sustentáveis deve fazer parte da estratégia 
de negócio de qualquer organização.

* Leo Cesar Melo, CEO da Allonda Ambiental, empresa de engenharia com foco em 
soluções ambientais sustentáveis

 
SOBRE A ALLONDA
A Allonda é uma empresa de engenharia com foco em soluções ambientais sustentáveis. 

Possui um time próprio de especialistas e cerca de 600 funcionários em operações no Brasil 
e América Latina. São mais de 500 projetos já executados, dentre eles remediação ambiental 
nos dois maiores acidentes ambientais brasileiros, causados pelo rompimento de barragens de 
mineração em Mariana (2015) e Brumadinho (2019), ambos em Minas Gerais.

Mais informações:
Ex-Libris Comunicação Integrada
(11) 3266-6088 ramal 223 / 9 7682-4686
Jornalistas: Marco Berringer, Edgard Léda e Edmir Nogueira

Sustentabilidade e a Indústria 4.0

Faz um favor? Confie em Deus e mande essa men-
sagem para 18 amigos. Não ignore.

Você está tendo a oportunidade da sua vida. Re-
passe e dentro de quatro minutos você receberá uma 
mensagem com uma ótima notícia

Essa e muitas outras correntes nos chegam diaria-
mente via redes sociais.

Não escolhe hora nem lugar. É em casa, no traba-
lho, no lazer, manhã, tarde, noite.

Toca o alerta de nova mensagem, achamos que é 
algo importante, conferimos e lá está ela; reluzente, 
autoritária, ameaçadora.

Tem corrente de todo tipo: pra ficar rico, descobrir 
quem gosta de você, salvar alguem de uma doença 
rara, acabar com a fome na África, viagem dos sonhos 
e a ingênua declaração de amor.

E eu fico na duvida se repasso ou excluo. E se eu 
excluir e for punido? E se eu repassar e não acontecer 
nada?

Pensando bem, na dúvida repasso; vai que eu 
consiga o tão esperado contrato na TV? E de quebra 
ajudo os amigos. Pronto. Fiz minha parte.

Não quebre a corrente, sob pena de todos os con-
vites do Facebook que você receber seja de jogos.

Repasse esse texto para dez pessoas e estará cola-
borando com a entidade internacional pela saúde, segu-
rança e sustento das crianças carentes... da minha casa.

Repassando...

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
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Finados deve levar 20 mil a cemitérios 
Candelária e Parque dos Indaiás, além do Jardim Memorial, contarão com diversas missas

ELIANDRO FIGUEIRA  RIC/PMI
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da Secretaria Municipal 
de Saúde também farão 
uma ação preventiva nos 
cemitérios municipais, da 
Candelária e dos Indaiás, 
e também do Cemitério 
Jardim Memorial, que é 
particular. Seguindo a lei 
municipal 5.347/2008, 
artigo 5, os fiscais farão 
a retirada de pratos, va-
sos, plásticos e outros 
recipientes que podem 
se transformar em cria-
douros do mosquito Ae-
des aegypti, transmissor 
da Dengue. Na próxima 
semana, os agentes retor-
narão aos cemitérios para 
concluir a varredura.

Missas
Para os visitantes que 

quiserem participar das 
missas nas capelas in-
ternas dos cemitérios, 
as paróquias da cidade 
se dividiram para fazer 
as celebrações em cinco 

A Secretar ia  de 
Urbanismo e do 
Meio Ambiente 

preparou os cemitérios 
municipais para atender 
os visitantes neste fim 
de semana, em virtude 
do Feriado de Finados. 
Os cemitérios da Cande-
lária (Taipas e Pedras) e 
Parque dos Indaiás re-
ceberam pintura nova e 
a capela do Parque dos 
Indaiás também passou 
por uma reforma geral, 
que incluiu a troca do 
telhado. Até amanhã (3), 
os portões dos cemitérios 
estarão abertos das 7h às 
17h. Nos Indaiás, a Ad-
ministração também aten-
derá no mesmo horário. 
São esperadas cerca de 20 
mil pessoas nos três dias.

O Departamento de 
Trânsito da Secretaria 

de Obras e Vias Públicas 
fará a interdição da rua 
Candelária, em frente 
às portarias do Taipas e 
Pedras, a partir da sex-
ta-feira (1º) à noite até o 
final da tarde de sábado, 
Dia de Finados. A me-
dida é necessária para 
evitar acidentes em vir-
tude do grande volume 
de pessoas que circulam 
pelo local no feriado.

Todos os floristas que 
ocupam as vagas demar-
cadas na frente dos cemi-
térios, tanto da Candelária 
como dos Indaiás, estão 
devidamente cadastrados 
para o trabalho e não é 
permitido qualquer tipo 
de comércio ambulante 
no local sem a devida 
licença. São três ambu-
lantes no Candelária e 11 
no Parque dos Indaiás.

No Dia de Finados, 
os agentes do Programa 
de Controle da Dengue 

horários nos municipais, e 
dois horários no Cemitério 
Jardim Memorial.

No  Cemi té r io  da 
Candelária, a Paróquia 
Santa Rita de Cássia 
será responsável pela 
missa das 8h, e a Paró-

quia Perpétuo Socorro 
pela missa das 10h. As 
missas do Cemitério 
Parque dos Indaiás se-
rão realizadas às 8h, 
com a Paróquia Santa 
Terezinha, às 10h, com 
a Paróquia São Francis-

co de Assis, e às 16h, 
com a Paróquia Nossa 
Senhora da Candelária.

No Memorial, as mis-
sas acontecerão às 14h, 
com a Paróquia Santo 
Antônio, e às 16h, com 
o Mosteiro de Itaici.

Floristas ocupam vagas demarcadas e não é permitido qualquer tipo de comércio ambulante
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Governador João Doria esteve em Indaiatuba na fábrica da SEW-Eurodrive Brasil

Empresa alemã estima gerar 100 novos postos de trabalho em unidades de Indaiatuba e Rio Claro

SEW anuncia investimento de R$ 300 mi

DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

Na última segun-
da-feira, dia 28, 
o governador do 

Estado de São Paulo, 
João Doria, esteve na fá-
brica da SEW-Eurodrive 
Brasil, em Indaiatuba, 
onde foi anunciado o 
investimento de R$ 300 
milhões para a unidade 
local e de Rio Claro. A 
empresa alemã, líder na 
fabricação de tecnologia 
de acionamentos para 
a indústria em geral, 
estima gerar 100 novos 
postos de trabalho nas 
duas fábricas, com in-
vestimento que deve ser 
aplicado até 2021. 

“Esse investimento 
vai ter uma capilari-
dade muito grande em 
toda a indústria aqui no 
Brasil, já que são mais 
de 100 mil clientes que 
a empresa possui aqui 
no Brasil”, disse Doria. 
“Serão 100 empregos 
diretos, desde já até 
2021. Sendo empregos 
de alta qualificação e 
padrão, além dos empre-
gos indiretos”, concluiu.

Em sua rede social, 

o prefeito de Indaiatuba, 
Nilson Gaspar (MBD), 
disse que “esse investi-
mento só é possível por 
nossa cidade proporcio-
nar boa infraestrutura, 
qualidade de vida, abas-
tecimento de água e capa-
citação da mão de obra. 
A contrapartida é essa 
grande oportunidade de 
desenvolvimento econô-
mico e tecnológico, com 
uma empresa importante, 
que exporta para o mun-
do todo e nos escolheu há 
quase dez anos”.

A  S E W  t a m b é m 
anunciou a ampliação 
de um acordo com a 

Unicamp (Universidade 
Estadual de Campinas) 
para o desenvolvimen-
to tecnológico. “Esse 
acordo vem ao encontro 
dos polos de desenvol-
vimento, programa que 
lançamos há cerca de 
cinco meses, de colo-
car qualidade no ensi-
no superior, no ensino 
técnico, com as univer-
sidades de São Paulo 
e com o Centro Paula 
Souza – Etecs e Fatecs”, 
ressaltou João Doria.

Projeto
Ainda durante a visita 

do Governador à cidade, 

FOTOS: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO

O Estado de São Pau-
lo, que conta com 22% 
da população nacional, 
gerou 35% do total de 
empregos com cartei-
ra assinada do País nos 
primeiros oito meses de 
2019, segundo números 
do Cadastro Geral de 
Empregos do Governo 
Federal (Caged).

Os dados vão de en-
contro à última Pesquisa 
de Investimentos Anun-
ciados no Estado de São 
Paulo (Piesp) da Fundação 
Seade, que aponta que no 
primeiro semestre de 2019 
foram anunciados R$ 67,7 
bilhões de investimento 
privado no Estado.

Trata-se do segundo 

o prefeito apresentou um 
projeto para construção 
de um novo viaduto na 
Rodovia SP-75, nas pro-
ximidades da Toyota, 
que segundo Gaspar irá 
proporcionar mais mo-
bilidade e segurança no 
trânsito da região. 

“O governador pediu 
para seus assessores fa-
zerem um estudo orça-
mentário do projeto, para 
que possa colocar no 
planejamento do Estado 
esta obra. E após isso 
ele poderá nos informar 
quando poderá iniciar 
esta obra”, disse o chefe 
do Executivo municipal. 

Emprego em SP cresce
maior valor semestral na 
série histórica da Piesp, 
iniciada em 1998. “São 
Paulo é o Estado mais 
desenvolvido tecnolo-
gicamente do País e já 
está dentro da indústria 
4.0. Temos qualificação 
de mão de obra prepara-
da para isso, no ensino 
superior e no ensino 
técnico e também pela 
alta industrialização. O 
Estado mais industria-
lizado do País é São 
Paulo, com empresas 
europeias, asiáticas e 
também americanas, que 
aqui concentram o de-
senvolvimento de pro-
gramas tecnológicos”, 
ressaltou Doria.



 A5

Fiec abre inscrições para vestibulinho
Fundação oferece 320 vagas em sete opções de cursos técnicos gratuitos, de 4 a 18 de novembro 

Provas acontecem dia 1º de dezembro, das 9h às 12h: locais serão divulgados com antecedência

A Fiec (Fundação 
Indaiatubana de 
Educação e Cul-

tura) informa que as ins-
crições para o Vestibu-
linho 1º Semestre/2020 
acontecem entre os dias 
4 a 18 de novembro. 

O processo seleti-

quem não tem acesso à 
internet, a Fiec também 
disponibilizará compu-
tadores na Unidade I, do 
Jardim Regina, e Unidade 
II, do bairro Cidade Nova.

O edital com todas as 
informações foi publi-
cado nesta quinta-feira 
(31) na Imprensa Oficial 
do Município e está dis-
ponível no site. Para se 

JULIANA WOLF

DA REDAÇÃO
maisexpressao@maisexpressao.com.br

vo oferece 320 vagas 
gratuitas de Educação 
Profissional Técnica de 
Nível Médio presencial, 
nos cursos de Adminis-
tração, Cozinha, Edi-
ficações, Informática, 
Logística, Mecatrônica 
e Química. As inscrições 
devem ser realizadas 
online, através do site 
www.fiec.com.br. Para 

xx

inscrever é necessário 
que o candidato tenha 
concluído o Ensino Mé-
dio ou comprove matrí-
cula na 2ª ou 3ª série do 
Ensino Médio. Candida-
tos que estejam cursando 
a 1ª Série do Ensino 
Médio em 2019, devem 
apresentar a declaração 
de matrícula da 2ª Série 
do Ensino Médio para o 
ano letivo de 2020.

A taxa é de R$ 40,00 
e o pagamento deve ser 
efetuado em qualquer 
Agência da Caixa Eco-
nômica Federal, casas 
lotéricas ou rede ban-
cária. A Comissão do 
Vestibulinho orienta que 
candidatos que já tenham 
cadastro na instituição 
proveniente de inscrições 
anteriores, deverão entrar 
em contato com a Secre-
taria Acadêmica no perí-
odo das inscrições, das 8h 
às 17h, para a criação de 
nova senha de acesso ao 
sistema. Informa, ainda, 
que não será possível 

concluir inscrições via 
aparelhos celulares.

As provas acontecem 
dia 1º de dezembro, das 
9h às 12h. Os locais de 
realização serão divul-

gados com antecedência 
nos quadros de aviso da 
Fiec, pelo site oficial 
www.fiec.com.br e na 
Imprensa Oficial do Mu-
nicípio de Indaiatuba.

Cursos Oferecidos
Fiec Unidade I - Avenida Eng. Fábio Roberto 
Barnabé, 3.405, Jd. Regina
Tarde (13h às 17h15)
Técnico em Informática - três semestres (1240 h 
+ 120 horas de estágio)
Noite (18h50 às 23h)
Técnico em Edificações - três semestres (1.220 h 
+ 120 horas de estágio)
Técnico em Mecatrônica - três semestres (1.220 h 
+ 120 horas de estágio)
Técnico em Química - três semestres (1.220 h + 
120 horas de estágio)
Fiec Unidade II – Rua Alberto Santos Dumont, 
1.849, Cidade Nova
Tarde (13h às 17h15)
Técnico em Administração - três semestres (1.240 
h + 120 horas de estágio)
Técnico em Cozinha - dois semestres (820 h + 80 
horas de estágio)
Técnico em Logística - dois semestres (820 h + 80 
horas de estágio)
Noite (18h50 às 23h)
Técnico em Administração - três semestres (1.240 
h + 120 horas de estágio)¬
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Colinas participa de operação do DER com 56 equipamentos nos dois sentidos da rodovia

Novos equipamentos monitoram SP-75
DIVULGAÇÃO

Audiência Pública na Câmara debate Lei Orçamentária Anual 2020
CONVITE
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maisexpressao@maisexpressao.com.br

Desde a segun-
da quinzena de 
agosto, o Depar-

tamento de Estradas de 
Rodagem (DER) iniciou 
a implantação de 549 
equipamentos com tecno-
logia OCR (para leitura 
de placas) nas rodovias 
sob sua administração e 
concedidas à iniciativa 
privada. Até o final de no-
vembro, a expectativa é 
de que 220 novos equipa-
mentos sejam instalados, 
totalizando 769 unidades 
OCRs. No trecho Indaia-
tuba/Campinas da SP-
075, a AB Colinas iniciou 
nesta semana a instalação 
de 56 equipamentos de 
monitoramento nos dois 
sentidos da rodovia. 

O secretário estadual 
de Logística e Trans-
portes, João Octaviano 
Machado Neto, destaca 
o uso da tecnologia para 
a segurança. “Os OCRs 
realizarão a captura de 

imagens das placas, per-
mitindo que os agentes 
da Polícia Militar Ro-
doviária verifiquem, por 
meio de base de dados, 
todas as informações 
sobre os veículos, tais 
como fabricante, modelo 
e cor. Além de revelar 
a situação legal como 
IPVA (Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos 
Automotores), licencia-
mento e multas”, explica.

Os equipamentos são 
integrados à Central de 
Inteligência do DER, 
que estão conectados 
aos bancos de dados das 
polícias (Civil e Militar), 
Justiça, Detran e do pró-
prio DER. “Com a inte-
gração destes sistemas, 
os policiais terão rápido 
acesso aos registros cri-
minais - como roubo, 
furto e alertas criminais”, 
conclui João Octaviano.

Esta central enviará 
mensagens automáticas 
aos tablets em uso pela 
Polícia Militar Rodoviá-
ria. A localização de 176 
novos pontos de fiscali-
zação com equipamentos 
OCRs foi determinada 
após mapeamento con-
junto entre as equipes do 
DER, Comando do Poli-
ciamento Rodoviário e a 
Polícia Militar de Estado 
de São Paulo.

Pontos estão sendo instalados 
pela AB Colinas nos dois 
sentidos da Rodovia SP-075

Acontece no próxi-
mo dia 22 de novembro, 
das 14h às 15h30 no ple-
nário da Câmara Muni-
cipal, audiência pública 

PROGRAMAÇÃO
14h às 14h15 – Inscrições
14h15 – Abertura
14h15 às 15h – Apresentação do projeto orçamentário
15h às 15h30 – Abertura para solicitação de esclarecimentos
15h30 – Encerramento

Mapeamento
Cabe ressaltar que está 

em fase de conclusão o 
mapeamento que apontará 
a localização para implan-
tação dos outros 44 novos 
aparelhos, totalizando 220 
equipamentos em operação 
na malha viária estadual. 
Com investimento de R$ 
12,6 milhões, o projeto 
inclui também o uso de 
tablets e impressoras no 
trabalho dos agentes ro-
doviários. Todo o sistema 
que compõe sua operacio-
nalização é pioneiro nas 
rodovias estaduais paulista. 

Por meio de nota, a AB 

Colinas informa que realiza-
rá estudo de monitoramento 
de tráfego no trecho Indaia-
tuba/Campinas entre o km 
46+400 e o km 77+600 da 
SP-075. Para isto, iniciou 
nesta semana a instalação 
de 56 equipamentos de 
monitoramento nos dois 
sentidos da rodovia. 

Ressalta ainda que es-
tes equipamentos têm fun-
ção exclusiva de monito-
ramento, não funcionando 
como radar de velocidade. 
A previsão é de que per-
maneçam no local durante 
duas semanas, a partir do 
dia 30 de outubro.

dades, têm consciência da 
importância desse tipo de 
audiência pública”.

Os vereadores têm até 
dezembro para apreciar e 
votar o projeto do Execu-
tivo. Caso isso não ocorra 

para apresentação de 
projeto da Lei Orça-
mentária Anual (LOA), 
referente ao exercício de 
2020. A sua realização 

atende exigências da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal e de instruções 
exaradas pelo Tribunal 
de Contas do Estado.

A apresentação do 
projeto orçamentário 
será feita por técnicos da 
Secretaria Municipal da 
Fazenda. Após a apre-
sentação, os presentes 
poderão formular ques-
tionamentos e solicitar 
esclarecimentos.

O presidente da Câma-
ra, Hélio Ribeiro, espera o 
plenário lotado no dia 22. 
“Esta é a principal opor-
tunidade dos munícipes 
manifestarem sua concor-
dância ou reprovação aos 
termos do projeto, sobre-
tudo no que diz respeito às 
propostas de arrecadação 
e de despesas apresen-
tadas pelo prefeito. E os 
cidadãos, bem como os 
representantes das enti-

ou o projeto seja rejeitado, 
a LOA aprovada em 2018, 
e atualmente em vigência, 
também valerá para 2020, 
com os valores de receita e 
despesa acrescidos da infla-
ção registrada no período. 

DIVULGAÇÃO
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De acordo com a 
medição realiza-
da pelo Serviço 

Autônomo de Água e Es-
gotos (Saae), que cole-
ta os dados por meio do 
pluviômetro instalado na 
Estação de Tratamento de 
Água - ETA III, no Bairro 
Pimenta, outubro já pode 
ser considerado o mês que 
menos choveu desde 1988, 
quando iniciaram as medi-
ções pelo Saae, somando 
20,10 milímetros. Contu-
do, por enquanto a possibi-
lidade de racionamento de 
água está descartada. 

O índice de precipita-
ção dos últimos três me-
ses também foi abaixo da 
média, se comparado com 

Outubro foi o mais seco desde 1988
Mês já pode ser considerado o que menos choveu desde que Saae passou a realizar medições

DCS-SAAE

os anos anteriores. Em 
agosto, setembro e outubro 
choveu apenas 77,70 mm, 
o que reforça a importância 
do planejamento a longo 
prazo para se ter um siste-
ma de abastecimento que 
possa minimizar os efeitos 
das mudanças climáticas 
que tem se acentuado.

Indaiatuba conta com 
um diferencial: a Barragem 
do Rio Capivari-Mirim, em 
funcionamento desde 2015, 
que regulariza a vazão do 
Rio Capivari-Mirim, im-
portante manancial que 
abastece 80% da região 
norte da cidade. A barra-
gem deu origem a uma 
represa com capacidade 
para armazenar 1,3 bilhão 
de litros, permitindo sua 
captação durante todo ano, 

inclusive nos períodos de 
estiagem prolongada.

Mesmo com essa es-
trutura, durante o período 
de estiagem, o superinten-
dente do Saae, engenhei-
ro Sandro Coral, pede a 
colaboração e a atenção 
da população quanto ao 
uso consciente da água. 
“Para evitar que os níveis 
dos reservatórios fiquem 
abaixo do esperado, é que 
todos colaborem e usem 
a água de forma para que 
seja possível manter toda 
a cidade abastecida”, aler-
ta o superintendente.

A economia no consu-
mo de água tratada minimi-
za os problemas com a es-
cassez hídrica, aumentando 
a vida útil dos mananciais, 
uma vez que se reduz o 

volume de água a ser cap-
tada e tratada, o volume de 
esgotos a serem coletados 
e tratados e o consumo de 
energia elétrica.

O pluviômetro da 
ETA III é registrado no 
Departamento de Água e 
Energia Elétrica do Esta-
do de São Paulo (DAEE) 
e mede o volume de chuva 
a cada 24 horas. Cada mi-
límetro (mm) corresponde 
a um litro de água por 
metro quadrado (m²).

Problema
Outro obstáculo en-

frentado esta semana foi o 
rompimento de uma adu-
tora que leva água bruta do 
Rio Capivari-Mirim para a 
Estação de Tratamento de 
Água da Vila Avaí, na noite 

Barragem do Capivari-Mirim abastece 80% da região norte de Indaiatuba: nível diminiu, mas não há risco de racionamento 

Parque do Mirim ganha ecoponto para coleta de recicláveis
SUBTERRÂNEO

de segunda-feira (28), que 
ocasionou a interrupção 
do tratamento. A previsão 
era de que o abastecimento 
fosse normalizado na terça-
-feira (29), no entanto, além 
do rompimento da adutora, 
que deixou a ETA-1 parada 
por horas, ocorreram várias 
quedas de energia durante 
o dia e madrugada, prejudi-
cando o tratamento.

Segundo informações, 

mesmo após a manuten-
ção da adutora, foi difícil 
regularizar a situação, 
uma vez que dos 1.700 
litros por segundo de água 
que eram produzidos, 
cerca de 1.400 eram con-
sumidos. Com a baixa do 
reservatório, o desafio era 
levar água aos bairros mais 
altos, uma vez que faltava 
pressão e líquido suficien-
te nos reservatórios. 

DICAS PARA ECONOMIZAR ÁGUA
- Use vassoura e balde para lavar áreas comuns
- Feche as torneiras para escovar os dentes e se barbear
- Não dê descarga à toa 
- Diminua o tempo do banho
- Lave o carro com balde e não com mangueira
- Molhe plantas pela manhã ou à noite
- Troque a mangueira pelo regador
- Deixe a louça de molho antes de lavar e feche a 
torneira enquanto ensaboa; enxague tudo no final
- Não jogue óleo na pia: um litro de óleo contamina 
até 400 mil litros de água
- Descongele alimentos na geladeira
- Fique atento a vazamentos

DA REDAÇÃO
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A Secretaria de Serviços 
Urbanos e Meio Ambien-
te instalou um ecoponto 
subterrâneo no Parque do 
Mirim. O ponto de coleta 
entrou em operação no 
mês de outubro, ao lado do 
estacionamento do Mirim. 

O município já instalou 
pontos de coleta desse mo-
delo em 13 bairros.

Entre as vantagens do 
container soterrado está 
a inibição de invasões e 
vandalismo, a manutenção 
da limpeza do local e a 

programação precisa das 
coletas, porque os contai-
ners possuem um sistema 
que avisa quando a capa-
cidade do tanque está no 
limite de armazenagem.

A Prefeitura também 
dá andamento ao projeto 

de instalação de mais 14 
pontos de coleta seletiva e 
orgânica do modelo sub-
terrâneo nos cruzamentos 
da Avenida Ário Barnabé, 
que serão concluídos com a 
obra de revitalização da via.

Os ecopontos devem 

ser utilizados apenas para 
descartar papel, plástico, 
metal e vidro, além do óleo 
de cozinha usado, devida-
mente embalado em garra-
fas PET. De forma alguma 
o lixo orgânico deve ser 
descartado nos ecopontos. 

Para outros materiais como 
entulhos de pequenas refor-
mas, madeiras e lixo eletrô-
nico a Prefeitura também 
disponibiliza o ecoponto 
de inertes, localizado na 
avenida Artes e Ofícios, no 
Jardim João Pioli.
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Joel Sena e Regiane Bernal, da Doce Sabor, recebem troféu em 2019 Josué Eraldo da Silva e sua esposa Luciene Daltro Siviero da Jacitara

O melhor e maior 
evento de pre-
miação de In-

daiatuba e região, o Tro-
féu Frutos de Indaiá, 
acontece no próximo dia 
9 de novembro, no Clube 
9 de Julho e promete agi-
tar a noite indaiatubana.

Há dez dias do even-
to, a organização do Tro-
féu Frutos de Indaiá está 
finalizando os detalhes. 
“Estamos trabalhando 
para que seja mais uma 
noite inesquecível para 
os premiados. Prepa-
ramos tudo com muito 
cuidado e respeito aos 
nossos parceiros”, disse 
o presidente do Grupo 
Mais Expressão, Ad-
milson Redecopa.

Assim como todos 
os anos, o jantar será 
à francesa, com pratos 
para agradar a todos os 
paladares. Além disso, 
mais um ano o Troféu 
Frutos de Indaiá conta 
com a parceria do Cho-
pp do Alemão.

A grandiosa decora-
ção será responsabilidade 
de Marcia Paccor, que 
trará orquídeas, muitas 
cores e sofisticação para o 
salão. Neste ano, os con-
vidados também poderão 
contar com a comodida-
de do serviço de Vallet, 
segurança e bombeiros. 
Som e iluminação serão 
responsabilidade da Esti-

Noite de 9 de dezembro será marcada pela entrega do troféu a empresas e empresários da cidade
DENISE KATAHIRA
redacao@maisexpressao.com.br

lo Som e as fotos oficiais 
da Sica Fotos.

Premiados
O Frutos de Indaiá 

tem como objetivo pre-
miar os empresários/
empresas eleitos em 
pesquisa feita com a 
população e leitores do 
jornal, que receberão 
seus troféus das mãos 
do presidente do Gru-
po Mais Expressão , 
Admilson Redecopa, e 
do diretor Alan de San-
ti. O prêmio simboliza 

FOTOS: ARQUIVO PESSOAL

Frutos: credibilidade e reconhecimento

o reconhecimento de 
seus trabalhos presta-
dos à população duran-
te o ano de 2018.

Um dos premiados 
da noite será a constru-
tora Jacitara. “Nossa 
missão se resume em 
marcar positivamente a 
experiência da compra 
de imóveis. O reconhe-
cimento da excelência e 
solidez de nossa marca 
é essencial para que 
tudo isso aconteça. Es-
peramos com o Troféu 
Frutos de Indaiá dar 

mais um passo rumo a 
essa concepção”, disse 
o proprietário Josué 
Eraldo da Silva.

A Doce Sabor tam-
bém está entre as seletas 
empresas de Indaiatuba. 
“Este evento representa 
para nós o fechamen-
to de um ciclo onde 
plantamos, regamos e 
agora estamos colhen-
do dos frutos do nosso 
trabalho. Este troféu é 
o símbolo de tudo que 
conquistamos até aqui 
em nosso negócio, junto 

á nossos clientes e cola-
boradores”, afirmam os 
proprietários Joel Sena 
e Regiane Bernal.

Show
E para fechar a noi-

te de premiação com 
chave de ouro, a dupla 
Fernando & Sorocaba 
sobe ao palco do Tro-
féu Fruto de Indaiá. A 
dupla mistura grandes 
hits, entretenimento e 
muita diversão em um 
show que já percorreu 
o país, além dos Esta-

dos Unidos, Europa e 
América Latina. No re-
pertório, sucessos como 
Celebridade, É Tenso, 
Paga Pau, Bala de Pra-
ta, entre outros. 

Fernando & Soroca-
ba somam mais de 380 
milhões de visualiza-
ções no seu canal oficial 
no YouTube e mais de 
245 vídeos lançados. 
A dupla está presente 
em mais de um milhão 
de playlists no Spotify 
e mais 190.000 fãs na 
plataforma digital.
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No último dia 7 de 
outubro, a Ordem 
dos Advogados 

do Brasil (OAB), Seção 
de São Paulo, promoveu 
o desagravo da advogada 
Lenora Thais Steffen Todt 
Panzetti, ofendida em 
suas prerrogativas profis-
sionais por Mário Pinto 
Duarte, ex-diretor do 1º 
Ofício Cível da Comarca 
de Indaiatuba; pela Dra. 
Patrícia Bueno Scivittaro, 
juíza da 1ª Vara Cível da 
Comarca de Indaiatuba; e 
pelos doutores Fernando 
Góes Grosso, Daniela 
Merino Alhadef e Adria-
na Franulovic, à época 
Promotores de Justiça da 
Comarca de Indaiatuba. O 
ato foi realizado na Sede 
Institucional da OAB, sob 
a presidência do Dr. Lean-
dro Sarcedo, presidente da 
Comissão Permanente de 
Direitos e Prerrogativas, 
e contou com a presença 
do Dr. Ricardo Bueno 
Reis, secretário adjunto 
da OAB Indaiatuba. 

O Mais Expressão 
conversou com a advo-
gada, que resumiu o pro-
cesso que levou ao pedido 
de desagravo. “Muito 
embora este tenha sido o 
primeiro desagravo que 
pedi, foi o terceiro a ser 
atendido. É oriundo de um 
Pedido de Providências 
que fiz perante a Corre-
gedoria Geral de Justiça, 
em 09 de dezembro de 
2008, que foi instaurado 
e apurou diversas irregu-
laridades havidas junto ao 
cartório da 1ª Vara Cível 
da Comarca de Indaiatu-
ba, naquela oportunida-
de”, conta Lenora. 

Neste mesmo período 
havia um acompanhamen-
to muito próximo da Asso-
ciação dos Advogados de 
São Paulo (AASP) acerca 

DIVULGAÇÃO

Fato gerou consequências 
e novo Registro Nacional 

Lenora Todt Panzetti entrou com pedido após problemas enfrentados na 1ª Vara Cível local
Advogada celebra desagravo na capital

Conselho
Antes de ser intima-

da para tomar conheci-
mento do procedimento 
disciplinar instaurado 
contra si e apresentar 
sua defesa, mas ciente 
das assertivas promovi-
das pelos promotores de 
justiça e do teor das de-
clarações firmadas pelos 
mesmos (utilizadas nas 
defesas administrativas 
junto a Corregedoria 
Geral de Justiça), a ad-
vogada ofertou repre-
sentação em face dos 
promotores junto a Cor-
regedoria Geral do Mi-
nistério Público de São 
Paulo, sendo-lhe obsta-
do o direito de vistas de 
referido expediente.

Nova batalha foi tra-
vada, desta vez, peran-
te o Conselho Nacional 
do Ministério Público 
(CNMP), onde represen-
tou o Corregedor Geral 
do Ministério Público de 
São Paulo, por obstar-lhe 
as vistas aos autos do pro-
cedimento administrativo 
que havia protocolado em 
21 de julho de 2009 em 
face dos promotores de 
justiça locais.

O CNMP, em sessão 
de julgamento, deu pro-
vimento ao pedido (Pro-
cesso nº 1.889/2010-22) 
e determinou a imediata 
concessão das vistas 
requeridas, com reco-
mendação para publi-
cação de uma resolução 
destinada a regulamen-
tar a publicidade e o 
acesso à informação no 
âmbito da administração 
do Ministério Público 
(CNMP – 695/2011-91). 
Essa decisão, inédita no 
âmbito da OAB, foi am-
plamente comemorada 
tanto na Seção de São 
Paulo, quanto pelo Con-
selho Federal da Ordem, 
pois abriu um preceden-
te inédito a classe.

Lenora com Leandro Sarcedo e Ricardo Reis na OAB/SP

da morosidade e má ges-
tão de cartórios em todo 
o Estado de São Paulo, 
e o Cartório da Primeira 
Vara Cível de Indaiatuba 
ganhou destaque nos Bo-
letins nº 2.559 (21 a 27 de 
janeiro de 2008, página 1) 
e nº 2.636 (13 a 19 de julho 
de 2009, página 1).

Em março de 2009, a 
Corregedoria determinou 
a abertura de Processo 
Administrativo e afastou 
o então Diretor do Car-
tório de suas funções, 
pelo prazo de 180 (cento 
e oitenta) dias, o qual 
foi renovado por igual 
período, iniciando-se a 
perseguição à advogada 
de diversas formas.

Embora na época dos 
fatos a cidade contasse 
com cerca de quase 900 
advogados inscritos pe-
rante a Ordem dos Advo-
gados do Brasil, cerca de 
10%, ou seja, 89 profis-
sionais atestaram a ido-
neidade moral do servidor 
e a surpresa no pedido 
formulado pela advogada, 
mesmo desconhecendo o 
seu conteúdo, face o sigilo 
que envolve os processos 
administrativos, em espe-
cial junto a Corregedoria 
do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo. 

“A Corregedoria Geral 
de Justiça, através de seus 
juízes auxiliares, esteve 
por diversas vezes na ci-

dade e verificou que havia 
muito mais a ser apurado 
do que o conteúdo de 
meus relatos”, comple-
mentou Lenora. 

Vespeiro
A advogada sofreu, 

além de ameaças à inte-
gridade de sua família, a 
abertura de processo dis-
ciplinar junto a Comissão 
de Ética da OAB, oriundo 
de um ofício encaminha-
do pelos promotores de 
justiça, ao então Corre-
gedor Geral do Ministério 
Público de São Paulo.

Após a devida apu-
ração, ficou evidenciado 
que o intuito de tal proce-
dimento era tão somente 
silenciar a profissional, 
tal como as ameaças so-
fridas, pois incomodavam 
a terceiros que não se in-
teressavam por quaisquer 
averiguações que esta-
riam sendo realizadas, e o 
expediente foi arquivado 
por votação unânime.

A magistrada, por sua 
vez, enquanto corregedora 
permanente de seu cartório, 
tomou as ações da advogada 
como pessoais e passou a 
persegui-la em seus pro-
cessos, fato que restou de-
monstrado e reconhecido no 
Desagravo concedido pela 
OAB/SP em face da mesma 
magistrada, em 13 de agosto 
de 2018, este o segundo 
pleiteado pela advogada.
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Em 29 de junho de 2018, a OAB federal publi-
cou no  Diário Oficial da União, o Provimento nº 
179/2018, que regulamenta o Registro Nacional de 
Violações de Prerrogativas (RNVP), uma espécie 
de lista das autoridades (magistrados, desembarga-
dores, promotores e delegados) “fichas sujas” da 
OAB em âmbito nacional que tenham reconhecida 
a sua postura de desrespeito a classe dos advogados. 

Se enquanto autoridade a pessoa não respeita 
a figura do advogado, ao deixar o cargo público, 
não poderá se inscrever nos quadros da OAB e 
passar a advogar ou prestar consultoria, pois não 
será admitido em nenhuma das Secionais da OAB, 
fato que até então era muito comum. 

O Dr. Leandro Sarcedo, presidente da Comissão 
Permanente de Direitos e Prerrogativas da OAB/
SP, disse que todos os envolvidos em desagravos, 
em especial a partir da realização da cerimônia do 
último dia 7 de outubro, terão seus nomes inseridos 
nesse cadastro e terão obstadas as suas inscrições 
nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. 

“É inadmissível que um agente público que tenha 
desrespeitado as prerrogativas de um advogado, pos-
sa exercer a profissão após deixar o serviço público. 
Para mim, independentemente do tempo decorrido, 
me sinto de alma e honra lavados. Tenho orgulho de 
minha história e de cada noite em claro que passei, 
pelas retaliações sofridas. Esse reconhecimento de que 
eu estava certa e falava a verdade, não tem preço”, 
ressalta Lenota. “Não se pode admitir que aqueles 
que reiteradas vezes tenham violado, constrangido 
ou ameaçado a atuação de integrantes da advocacia, 
possam impunemente, após deixar suas atividades 
públicas, fazer parte da mesma classe profissional”.

Presente à sessão de desagravo, o Dr. Ricardo 
Reis comentou o fato. “Para mim, foi uma honra 
ter participado na qualidade de representante da 
diretoria da 113ª Subseção da OAB Indaiatuba, 
da sessão solene de desagravo público à advogada 
Dra. Lenora Thais Steffen Todt Panzetti. Foi uma 
sessão emocionante, que contou com um relato da 
advogada, explicando todas as ofensas sofridas. Ao 
final, ela foi aplaudida de pé por todos os presentes, 
demonstrando todo o apoio prestado a ela”.

“A Diretoria Local tem prestado cada vez mais 
auxílio e apoio aos advogados que aqui militam, seja 
de forma direta ou através de suas comissões, sempre 
buscando preservar as liberdades dos advogados”, 
continua Ricardo. “A Ordem dos Advogados do Brasil 
não tolera qualquer tipo de agressão ou intimidação ao 
pleno exercício profissional da advocacia e das liber-
dades democráticas, repudiando não somente esta, mas 
também toda e qualquer atitude que atente contra essas 
prerrogativas; que são garantias do próprio cidadão, 
exercidas por mandato conferido ao advogado e, sobre-
tudo, contra o próprio Estado Democrático de Direito”.
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Palestrante será a mestre e doutora em Enfermagem pela USP, prof. Maria Júlia Paes da Silva

UniMAX traz palestra gratuita com o 
tema ‘O Desafio do Cuidar’ no dia 18

No dia 18 de no-
v e m b r o  ( s e -
gunda-feira), às 

19h30, a UniMAX – Cen-
tro Universitário Max 
Planck de Indaiatuba pro-
move a palestra gratuita 
“O Desafio do Cuidar” 
com Maria Júlia Paes 
da Silva, bacharel em 
Enfermagem, mestrado, 

POR TATIANE DIAS doutorado e livre-docên-
cia em Enfermagem pela 
Escola de Enfermagem 
da USP (Universidade de 
São Paulo). O evento é 
organizado pelo curso de 
Enfermagem coordenado 
pelo professor Alexan-
dro Marcos Menegócio 
e acontece no auditório 
da instituição que fica na 
Avenida 9 de Dezembro, 
4.601, no Jardim Pedroso. 

Atualmente, a pales-
trante é professora titular 
aposentada pela Univer-
sidade de São Paulo. Tem 
experiência na área de 
Enfermagem e de saúde, 
com ênfase nos temas: co-
municação interpessoal e 
terapêutica, humanização 
e qualidade nos atendi-
mentos na área de saúde 
e práticas integrativas e 
complementares de saúde. 

Professora Maria Júlia Paes da Silva tem experiência na área 
de Enfermagem e de saúde pela Universidade de São Paulo

GOOGLE IMAGENS

Maria Júlia é autora 
dos livros “Comunica-
ção tem Remédio: A Co-
municação nas Relações 
Interpessoais em Saú-
de”; “Qual o Tempo do 
Cuidado? Humanizando 
os Cuidados de Enfer-
magem”; “No Caminho: 
Fragmentos para Ser o 
Melhor” e “O Amor é o 
Caminho”, todos publica-
dos pela Editora Loyola. 

ACOLHIMENTO
Residência Inclusiva está em funcionamento após inauguração

A Residência Inclusi-
va – Serviço de Acolhi-
mento Institucional para 
Jovens e Adultos com 
Deficiência “Rubens 
Ribeiro dos Santos”, 
localizada no Distrito 
Empresarial Bartolomai, 
foi inaugurado no último 
sábado (26), na presença 
de autoridades e convi-
dados. A administração 

é do Ciaspe (Centro de 
Inclusão e Assistência às 
Pessoas com Necessida-
des Especiais).

O prefeito Nilson 
Gaspar (MDB) afirmou 
que “a família do home-
nageado, que há muitos 
anos atua diretamente 
com pessoas com defi-
ciência, tinha o sonho de 
construir um local como 

este que estamos inau-
gurando. Nós, enquanto 
poder público, perce-
bemos que havia uma 
demanda de acolhimento 
para essas pessoas, que 
precisavam de um espa-
ço adequado que ofereça 
cuidado, atenção e cari-
nho. Hoje comemoramos 
a concretização de um 
sonho que também se 

tornou nosso”.
A obra da Residência 

Inclusiva foi iniciada em 
outubro de 2018 e rece-
beu investimentos no va-
lor de R$ 1.090.835,32. 
O prédio foi projetado 
pela Secretaria de Plane-
jamento Urbano e Enge-
nharia, com 405 metros 
quadrados de constru-
ção. São 20 vagas, sendo 

10 vagas para homens 
e 10 para mulheres, em 
dependências separas 
contendo cinco dormitó-
rios duplos, três banhei-
ros e uma sala de estar 
em cada uma delas. A 
cozinha, lavanderia, re-
feitório e varanda serão 
de uso compartilhado.

As vagas serão di-
recionadas para jovens 

e adultos entre 18 e 
59 anos que tenham 
os vínculos familiares 
rompidos ou fragiliza-
dos. Os encaminhamen-
tos poderão acontecer 
por meio dos CREAS 
(Centro de Referência 
Especializado de As-
sistência Social), Poder 
Judiciário ou mesmo do 
Ministério Público.



FATAL
Morre motociclista 
que se acidentou em 
perseguição policial

Mala deixada em banco 
gera suspeita de bomba
Gate foi acionado, mas encontrou materiais para manutenção
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Na noite de terça-
-feira (29), uma 
mala suspeita 

foi encontrada dentro de 
uma agência bancária, 
no centro da cidade.

De acordo com agen-
tes, os moradores pas-
saram no local, viram 
a mala e acharam sus-
peito, ligando para a 
Polícia Militar e Guarda 
Civil. O Gate também 
foi acionado e constatou 
que o conteúdo dentro 
da mala era material 
para manutenção.

O objeto foi retirado 
de dentro da agência e o 
local foi liberado.

Na manhã de domingo 
(27) morreu no Hospi-
tal Augusto de Oliveira 
Camargo o motociclista 
Carlos Roberto dos San-
tos, de 24 anos. Ele não 
resistiu aos ferimentos 
depois de acidentar no dia 
18 desse mês na Avenida 
Francisco de Paula Leite, 
em frente o banco Itaú.

De acordo com infor-
mações, Carlos estava em 
uma discussão com outra 
pessoa quando a mesma 
acionou a Guarda Civil, 
antes dos agentes chega-
rem ele tentou fugir, mas 
foi perseguido, quando 
derrapou e caiu batendo a 
cabeça em um carro e em 
seguida no asfalto.

CHÁCARA

COLISÃO

Fazenda pega fogo 
no Jardim Hubert

Dois acidentes são registados na semana
Duas ocorrências de 

acidentes de trânsito 
envolvendo três motos 
e dois carros foram re-
gistradas.

A primeira delas ocor-
reu na tarde de sábado 
(26) na Rodovia Santos 
Dumont (SP-075) no qui-
lômetro 48. Wellington 
Eugenio Meja Pereira, de 
22 anos, estava trafegando 

com sua moto na faixa da 
direita, quando se distraiu 
olhando para outro aci-
dente e bateu em um carro 
que estava na sua frente. 

Ele foi arremessado 
para a faixa da esquerda 
e outro veículo conse-
guiu desviar da vítima, 
mas acabou batendo em 
sua moto. A vítima foi 
socorrida por uma ambu-

lância da concessionária 
e levado ao hospital com 
fratura na clavícula. Os 
ocupantes do veículo não 
tiveram ferimentos.

O segundo aconte-
ceu na madrugada de 
segunda-feira (28), na 
Avenida Presidente Ke-
nnedy. Duas motocicle-
tas acabaram batendo e 
duas pessoas ficaram 

feridas. O irmão de uma 
das vítimas retirou uma 
das motocicletas do lo-
cal, uma vez que estava 
com a documentação 
irregular e uma das ví-
timas também está com 
a carta suspensa.

O caso foi registado 
na delegacia e o delega-
do de plantão tomou as 
medidas cabíveis.

Na noite de sábado (26) 
uma fazenda acabou pegan-
do fogo na Rodovia João 
Cecon, no Jardim Hurbert.

De acordo com o 
dono do local, o incên-
dio acabou prejudicando 

a reserva ambiental e 
também uma usina que 
funcionava no local. 

A equipe do Corpo de 
Bombeiros foi acionada 
e controlou as chamas 
antes que aumentassem. 

Mala suspeita assustou moradores que passavam por agência bancária no centro da cidade

JARDIM ESPLANADA
Filho é baleado 
pelo próprio pai

Na noite de sexta-feira 
(25) o pai identificado 
como Orlando Antonio 
Dalla Valler baleou seu 
próprio filho, Aleksandro 
Dalla Valle, de 35 anos, 
na Rua Armando Zonate-
lo, no Jardim Esplanada.

De acordo com in-
formações, houve um 

desentendimento entre 
as partes e o pai acabou 
baleando o filho com um 
tiro no pescoço. Ele foi 
socorrido e encaminhado 
para o hospital consciente.

Após o crime, Orlando 
fugiu para a cidade de Sal-
to, onde foi reconhecido e 
preso pelos agentes.
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Homem é encontrado morto
Não houve briga ou violência, mas caso será investigado

Um homem iden-
tificado como 
Gilson Carlos 

da Costa foi encontrado 
morto no interior de sua 
residência na manhã de 
segunda-feira (28), na 
Rua  Roberto Tomasetti, 
no Jardim Morada do Sol.

FURTO

CONDOMÍNIO

Bicicleta é recuperada na Morada do Sol

Guardas Civis flagram 
garotas pichando muro

Na última sexta-feira 
(25), Guardas Civis lo-
calizaram uma bicicleta, 
produto de furto.

A equipe realiza-
va uma abordagem no 
Jardim Morada do Sol, 
quando durante o pro-
cedimento a equipe no-
tou que um homem, ao 
acessar a via de bicicleta 
e notar a presença dos 
agentes, deu meia volta 
e saiu correndo do local.

Devido à atitude sus-
peita, os guardas resol-
veram acompanhar o 

Na última sexta-fei-
ra (25), Guardas Civis 
flagraram duas garotas 
pichando o muro de uma 
residência dentro de con-
domínio no Bairro Itaici.

A Guarda Civil foi 
acionada pela equipe de 
segurança do condomí-
nio, que foi informada 
do ato de vandalismo 
por uma moradora.

No local apontado 

indivíduo e realizar sua 
abordagem.

Consulta
Após ser abordado, 

os guardas consultaram 
o número do chassi da 
bicicleta e constataram 
que ela era produto de 
furto. Diante dos fatos, 
tudo foi apresentado na 
delegacia de polícia, 
onde o delegado tomou 
as medidas cabíveis à 
polícia judiciaria e a 
bicicleta foi devolvida 
ao proprietário.

pela moradora, os guardas 
flagraram P.V. e C.P., 
duas adolescentes, pi-
chando o muro de uma 
residência em construção.

Elas foram abordadas 
pelos Guardas Civis, que 
realizaram a qualificação 
e orientação de ambas. A 
equipe de segurança do lo-
cal informou que posterior-
mente irá registrar os fatos 
na delegacia de polícia.

Segundo informa-
ções, não houve briga 
ou outro tipo de violên-
cia. A Polícia Científica 
Regional de Campinas 
foi acionada e de acordo 
com os agentes aparente-
mente foi morte natural. 
O caso será investigado.

Ato de vandalismo foi denunciado por moradora do local

Após atitude estranha, guardas recuperaram a bicicleta
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Na tarde de sába-
do (26), o Pri-
mavera foi até 

a capital paulista para o 
segundo confronto das 
quartas de final contra o 
Corinthians pelo Cam-
peonato Paulista Sub-17. 
O Fantasma precisava 
apenas de um empate, 
mas não conseguiu su-
perar a equipe alvinegra.

Na etapa inicial, o 
Corinthians foi para 
cima em busca do pri-
meiro gol e logo aos 
9 minutos o camisa 4 
Murilo abriu o placar 
para os donos da casa. 
O Primavera tentava 
explorar os contra-ata-
ques, mas era anulado 
pela defesa corinthiana. 
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Equipe buscava empate, mas perdeu de 5 a 0 para Corinthians

Após goleada, sub-17 do 
Primavera é eliminado
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Equipe do Base participa de Primeiro Torneiro Oficial de Beisebol
TAÇA YAKULT

TABELÃO
Rodada amanhã, dia 02, na Sol-Sol
Horários Times  Divisão
12h50  DudaLuna x Ostro Iskema 3º
13h50  em Maldade x Os Brabos 3º
14h40 ML Inform./Drogaria Unifarma x União Tribuna/Sol-Sol 1º
15h30  Schalke Grillos/Tamandaré Tintas x Sem Chance 1º
 16h20  Carvalhada x Parque Indaiá  1º
 17h10  Napoli / Sociapan x Projeto Restitui 1º
Rodada amanhã, dia 02, no Ginásio Municipal de Esportes
Horários Times  Divisão
12h50  Celtic x DRB                       3º
13h50  Clube 9 de Julho x Filadélfia 3º
14h40  Atlético Indaiá x União Zona Leste 3º
15h30  Palone Tintas x Schalke Grillos B  3º
16h20  3 Estrelas x Parque Indaiá B  3º
17h10  Klorofila x Real Sporting  3º
Rodada amanhã, dia 02, no Ginásio do XII de Junho
Horários Times   Divisão 
13h50   Ópticas Sol x Juventus  2º
 14h40   Barcemlona x Orós Futsal  2º
 15h30   Flamengo x Borussia  2º
 16h20    Real Magia x Meninos da Vila 2º
 17h10    R5 Futsal x União Tribuna “B” 2º

Certa de 15 jogadores do 
Programa Base de 6 a 8 anos 
de idade participaram da 5ª 
edição do Festival Nacional 
de T-Bol – Taça Yakult, 
entre os dias 26 e 27 de ou-
tubro, na cidade de Ibiúna, 
interior de São Paulo.

Esta foi a primeira vez 
que as crianças participa-
ram de um evento esportivo 
fora de Indaiatuba.“Fico 
muito feliz em ver esse pro-
grama crescendo cada vez 
mais. O mais importante 
disso é estimular nas crian-
ças esse espírito de equipe 
e o gosto pelo esporte, que 

só ajuda no aprendizado e 
na saúde. Quero parabe-
nizar todos os professores 
que fazem deste Programa 
referência no Brasil”, des-
tacou Massao Kanesaki, 
idealizador do Base

O torneio reuniu 300 
atletas das cidades de São 
Paulo (capital), São Ber-
nardo do Campo, Atibaia, 
Indaiatuba, Campinas, Gua-
rarapes, Marília e Bastos, 
além de Maringá e Curitiba.

O evento que serve 
como iniciação para as 
crianças no esporte, é orga-
nizado pela Confederação 

Brasileira de Beisebol e 
Softbol (CBBS) e visa 
estimular o gosto pelo 
beisebol nas crianças.

Os atletas mirins de In-
daiatuba que participaram 
do Torneio jogam o beise-
bol através do Programa 
Base nas escolas Maria José 
Ambiel Marachini, Com-
plexo Educacional Profª 
Laura Fahl Corrêa, Prof Luiz 
Carlos Batista De Moura. 
Também esteve presente na 
competição uma atleta do 
Programa Esporte Cidadão 
da EMEB Prof.ª Maria Be-
nedicta Guimarães.

Aos 19 minutos, o 
camisa 9 do Corinthians 
Cauê aproveitou a opor-
tunidade e fez o segundo 
do time alvinegro no 
Parque São Jorge. Com 2 
a 0 no placar, os meninos 

do Primavera sentiram os 
e não conseguiram reagir 
no primeiro tempo.

Na etapa final, o Co-
rinthians voltou melhor e 
não demorou muito para 
fazer o terceiro. Aos 7 

minutos, Riquelme fez 
o seu gol e praticamente 
finalizou a partida. 

Oito minutos mais 
tarde, novamente Cauê 
não desperdiçou a opor-
tunidade e fez o quarto 

do time alvinegro. A 
equipe do Primavera já 
estava entregue o jogo e 
time do Parque São Jor-
ge administrou o placar 
com posse de bola.

Nos acréscimos, Tha-
lisson fez o quinto e 
selou a classificação do 
alvinegro para as semifi-
nais do Paulista Sub-17. 

Campanha
A campanha do Pri-

mavera na competição 
vai ficar marcada na 
história do clube. Foi 
a primeira vez que a 
equipe chegou na fase de 
quartas de final, fazendo 
a quarta melhor cam-
panha na classificação 
geral da competição. 

Fantasminha não suportou a pressão adversário e tomou dois gols no primeiro tempo do jogo

Esta foi a primeira vez que as crianças participaram de um evento esportivo fora de Indaiatuba
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Chef atua no grupo Royal Palm Hotels & Resorts desde 2007
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Espetáculo infantil aborda temas como globalização e sustentabilidade
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Amigos do Baobá apresenta 
teatro de bonecos e sombras

O espetáculo Ami-
gos do Baobá 
estará em Salto 

e Indaiatuba nos dias 6 
e 12 de novembro, res-
pectivamente, em uma 
nova temporada com pa-

Espetáculo aborda conceitos contemporâneos de globalização e interação na internet, além de disseminar a consciência ambiental

trocínio da Tuberfil. A 
apresentação teatral de 
bonecos e sombras terá 
duas sessões gratuitas 
em Salto, 9h30 e 14h, 
no Conservatório Muni-
cipal “Maestro Henrique 
Castellari”, atendendo 
crianças de escolas pú-
blicas da cidade. Tam-

Horóscopo de 1º a 7/11
Por Alex Costa Guimarães

O ariano entenderá que seus relacionamentos assumem 
grande importancia em sua vida. Os contatos sociais, as 
festas, os envolvimentos com os outros, tudo isso estará 
sendo focado mais de perto, os outros podem cobrr mu-
danas de atitudes nesse setor. Profissionalmente tende a 

ser uma fase boa, desde que saiba lidar com os diferentes tipos de situ-
ações.

O taurino pode gastar mis com seus relacionamentos, 
pode se sentir sem autonomia ou com dificuldades de 
liderar em seu ambiente de trabalho. Do passado, pode 
surgir um relacionamento afetivo muito intenso, mas pas-
sageiro. Muitas mudanças ocorrendo em seu ambiente de 
trabalho exigindo mais sensibilidade diantes das situações.

O geminiano está com uma excelente oportunidade por estas semanas. 
Haverá facilidade para desenvolver sua mente, seu en-
tendimento de vida poderá ser ampliado e muito dos 
bloqueios que impedem sua visão podem facilmente ser-
em removidos, mas exigirá do nativo um esforço ou um 
desejo de faze-lo. Cuidado com a comunicação que pode 

não ser boa.

O canceriano vivencia um momento que pede a ren-
ovação em sua maneira de sentir os prazeres da vida. É 
importante olhar para outros fatos e descobrir o prazer 
em certas posturas que antes o nativo não sentiria. Pode 
vir a gastar com diversões e prazeres e depois se sentir 
ruim com isso. Observe como está sua força pessoal para estabelecer as 
bases materiais sua vida.

O leonino não deveria desistir de seus projetos profission-
ais só porque não está saindo a contento. É importante 
desenvolver a persistencia.  Descubra como sua mente 
funciona, trabalhe os relacionamentos de forma menos 
sufocante, evite se perder totalmente em suas emoções 

e evite ser possessivo demais, caracteristicas que podem trazer dificul-
dades nos teus relacionamentos.

O virginiano pode estar lançando as bases de um proje-
to pessoal que trará novos rendimentos em sua vida. Mas 
é importante saber que terá que estudar e planejar a cada 
passo que der nesse novo empreendimento. Mas a sorte 
está lançada e a seu favor e esse projeto será rentável mais 
a frente.

Alguns librianos enfrentam instabilidades em seu rela-
cionamentos (sociais ou comerciais) e podem sentir que 
sua mente agitada criam situações em seus relaciona-
mentos. Corre o risco de perder oportunidades no em-
prego ou no trabalho que desenvolve por não se planejar 
ou por não se organizar para agir de forma equilibrada.

O escorpiano tem que se cuidar e se manter calmo e diplomático nos con-
tatos sociais, não repassando uma forte irritabilidade que 
está propenso a sentir. Algumas dificuldades com o trabalho 
estarão terminando por estas semanas. Muitas recordações 
tendem a ser trabalhadas nesse período, mas serão rápidas.

O sagitariano sente que suas emoções pedem uma maior introspecção. 
Sentirá que está um tanto isolado, desejará lidar com sua maneira de con-

versar e perceberá que é importante saber se posicionar de 
forma clara e objetiva. Nos relcioanmentos sociais o sag-
itariano pode se sentir limitado ou que algo não está bem. 
Tenha paciencia, é só uma fase pedindo mais consciência 
em sua expressão pessoal.

O capricorniano precisa coragem para enfrentar esses novos rumos que 
sua vida tem traçado, e acredite, são melhores que os 
anteriores. Apesar disso, o momento não é o idela para 
passeios e festas. Romances tendem a ser complicados 
nesse período. Novos planos a serem concretizados em 
seu trabalho.

O aquariano está descobrindo de forma intensa qual sua força de atuação 
na sociedade que vive. Tende a gastar com seus planos e 
sonhos nesse momento e sua mente ainda tem um tem-
pinho para ampliar mais ainda as visões de vida que já 
desenvolveu.

O pisciano vive período que sua vida profissional depende 
do foco que sua mente fizer.  Pode querer mudar de lo-
cal em que vive cidade ou país ou de retomar os estudos. 
Mercúrio começa o movimento retrógrado em Escorpião e 
traz a possibilidade renovar as situações dentro de seu rel-
acionamento que podem andar um tanto quanto estranhas. 

bém passará pelo Centro 
Cultural Hermenegildo 
Pinto, o Piano, em dois 
horários, 9h30 e 14h30, 
e disponibilizará oito ôni-
bus para o deslocamento 
de estudantes da região 
para prestigiarem a peça.

Amigos do Baobá 
mostra ao universo infan-
til os conceitos contem-
porâneos de globalização 
e interação entre as pes-
soas através da internet, e 
dissemina a consciência 
ambiental sem perder de 
vista a proposta lúdica, 
poética e divertida. A 
apresentação está com 
um novo cenário e agre-
gou no enredo o conto da 
princesa africana Maisha, 
contextualizando a histó-
ria de seu nome. As ações 
nos municípios atenderão 
mais de 700 alunos.

Protagonista
João, protagonista 

que representa o Brasil, 
precisa fazer uma reda-
ção sobre “como salvar 
o mundo”. Por meio 
de chats online, entra em 
contato com outros per-
sonagens que vivem em 
continentes diferentes, 
mas todos falam a língua 
portuguesa e isso os une 
para as ações de cidadania 
e preservação do meio 
ambiente nos países em 
que vivem, contribuindo 
com a atividade de João.

O projeto conta com 
o incentivo do Governo 
do Estado de São Paulo, 
através do Programa de 
Ação Cultural da Secre-
taria de Cultura (ProAC 
– ICMS/SP) e patrocínio 
da Tuberfil. A produção é 
assinada pela Renovarte 
Produções Culturais, em 
parceria com a Favorita 
Cultura e Esporte, Secre-
taria de Educação de Salto 
e Secretaria de Cultura e 
Educação de Indaiatuba.
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Amigos do Baobá 
Data: 12 de novembro 
de 2019 
Sessões: 9h30 e 14h30 
Local: Centro Cultural 
Hermenegildo Pinto – 
Piano 
Endereço: Av. Eng. 
Fábio Roberto Bar-
nabé, 5924 - Jardim 
Morada do Sol 
Recomendação: Livre 
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Associados e convidados podem garantir ingresso em diversos locais de Indaiatuba e Salto
Baile do Hawaii abre pontos de venda

Com animação do 
grupo É o Tchan!, 
a edição 2019 do 

Baile do Hawaii acontece 
dia 23 de novembro, a 
partir das 22h, e promete 
muitas surpresas. A deco-
ração, como não poderia 
deixar de ser, será mais 
temática do que nunca. 
Outra novidade é o início 
da venda de ingressos em 
diversos pontos espalha-
dos por Indaiatuba e Salto 
(confira abaixo).

Os Deuses Havaianos 
marcam presença na deco-
ração do Baile do Hawaii 
2019, desde a entrada do 
evento, com painéis temáti-
cos, até o Lounge Eletrôni-
co, com figuras havaianas 
e pranchas de surfe. Os 
arranjos em flores e as fo-
lhagens ganham ainda mais 
beleza com a iluminação 
em LED, que ajudam o 
transportar o público para 
um clima praiano, descon-
traído e divertido como o 
Baile do Hawaii.

Em 2019, o evento 
traz novidades. Na piscina 
inferior, o palco principal 
receberá as bandas Cele-
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bration e É o Tchan! em 
uma área coberta com 
mais de mil metros qua-
drados. Neste espaço, o 
público poderá escolher 
entre diversas opções: Pis-
ta, Mesa e a Área VIP, que 
será dividida em VIP Open 
Bar e Mesa VIP Open Bar.

O salão social se trans-
forma novamente no Lou-
nge Eletrônico, com uma 
estrutura diferenciada de 
decoração, som e ilumina-
ção. Nas pickups, os DJs 
Rene Monsanto e Cris Vibe 
comandam a animação. Ou-
tra novidade: a área externa 
do Lounge Eletrônico e a 
piscina inferior receberão 
praças de alimentação, para 
quem quiser fazer um lan-
che rápido durante o evento.

Outra tradição está 
mantida: serão aproxima-
damente duas toneladas 
de sorvetes e três de frutas 
como abacaxi, maçã, uva, 
melão, pêssego, ameixa, 
nectarina, entre outros, 
que estarão à disposição 
do público, em diversos 
pontos espalhados pelo 
Baile do Hawaii.

Ingressos
Para que o púbico pos-

sa adquirir seu ingresso 

Evento contará com animação da Banda Celebration, com um repertório variado e completo

DJ Cris Vibe é presença confirmada no evento Rene Monsanto também comanda as pickups

FOTOS: DIVULGAÇÃO

INDAIATUBA
Vizzent Calçados 
Avenida Ario Barnabé, 
1.478 – Jardim Morada 
do Sol 
Avenida Geraldo Ha-
ckmann, 552 – Cecap 
Rua Padre Bento Pa-
checo, 1.022 – Centro 
Rua Cerqueira César, 

com mais comodidade, 
diversos pontos de venda 
em Indaiatuba e Salto ofe-
recem ingressos para Pista 
(associados e convidados), 
Área VIP Open Bar (asso-
ciados e convidados), além 
de opções para estudantes, 
idosos (com idade igual 
ou superior a 60 anos) e 
professores. Nestes pontos, 
a venda é feita exclusiva-
mente em dinheiro.

Na Secretaria Social do 
Clube 9 de Julho, é possível 
adquirir seu convite em 
até três vezes no cartão 
de crédito. O endereço é 
Avenida Presidente Var-
gas, 2.000, Vila Homero. 
Para mais informações, 
ligue (19) 3825-8233 ou 
acesse www.clube9.com.
br/baile-do-hawaii/.

Baile do Hawaii 2019
Data: 23 de novembro 
Horário: 22 horas 
Local: Clube 9 de Julho 
Endereço: Av. Presi-
dente Vargas, 2.000, 
Vila Homero, Indaiatuba 
(SP) 
Atrações: É o Tchan!, 
Banda Celebration e DJs 
Rene Monsanto e Cris 
Vibe 
Classificação: 16 anos 
Site: www.clube9.com.
br/baile-do-hawaii/

PONTOS DE VENDA

837 – Centro 
Polo Shopping Indaiatu-
ba – Loja 139 
Alameda Filtros Mann, 
670 – Jardim Tropical

Suzzara Calçados 
Avenida Presidente 
Kennedy, 1.335 – Cida-
de Nova

Jhow’s Surf Street  
Avenida Geraldo Ha-
ckmann, 328 – Cecap
Pinduka’s Chopp Bar 
Avenida Presidente 
Kennedy, 1.135 – Ci-
dade Nova

SALTO
R1 Jeans - Rua Nove 
de Julho, 836 – Centro
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Há mais de vinte 
e cinco anos no 
mercado, a pro-

prietária Vania Grillo 
iniciou a Vindima Comu-
nicação que está há mais 
de quatro anos servin-
do seus clientes e é tida 
como a melhor agência 
de propaganda e refe-
rência para as grandes 
e médias empresas de 
Indaiatuba e região.

Vania explica um 
pouco mais  como a 
agência de propaganda, 
Vindima Comunicação 
trabalha e atende seus 
clientes: “Trabalhamos 
com diversos tipos de 
propagandas ,  desde 
anúncio para revistas ou 
jornais, catálogos insti-
tucionais, propagandas 
online, gerenciamento 

Vindima Comunicação: mostrando sua 
marca para o mundo com excelência
Vania Grillo comanda agência de propaganda especialista em comunicação e marketing 

de mídias sociais, pro-
duções de sites, propa-
gandas em outdoor, te-

levisão, edição de vídeos 
para YouTube, gestão de 
marcas, entre outros. Ob-

servamos que os clientes 
precisam de estratégias 
de comunicação para 
conseguirem adequar o 
planejamento de mídia 
e, desta forma, atingir o 
melhor resultado. ”

Em constante cresci-

mento, a Vindima Comuni-
cação apresenta uma equi-
pe diversificada e eficaz, 
apresenta como diferencial 
criar relacionamento com 
clientes para entendê-los 
nas suas necessidades. 
“Atendemos diversas em-

presas conceituadas na 
cidade e região, empresas 
nas áreas de construção 
civil, saúde e bem-estar, 
negócios, dentre outras. ” 

“A experiência ad-
quirida no mercado de 
comunicação e vendas, 
traz um grande diferen-
cial competitivo para 
nós. Consigo transpor 
para as empresas meu 
conhecimento de anos de 
mercado e desenvolver 
um plano estruturado de 
comunicação para obter 
o retorno esperado. Nos-
so objetivo é aumentar 
nosso market share, su-
perando as expectativas 
dos nossos clientes”.

A Vindima Comu-
nicação está localizada 
na Rua Tuiuti, 474, no 
Jardim Rossignatti. O 
horário de funcionamento 
é de segunda a sexta das 
8h às 17h. O telefone 
para contato é (19) 3329-
3869, WhatsApp (19) 
98146-3710 e o e-mail: 
atendimento@vindima-
comunicacao.com.br.

DA REDAÇÃO
redacao@maisexpressao.com.br

JME
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DA REDAÇÃO
cultura@maisexpressao.com.br
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Casamento de Adriana Simões. É a A Nova Loja homenageando 
sua cliente. 
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A Nova Loja

Bicho Amigo

Adelaide Decorações

Mr. Roof

Com um deslumbrante evento organizado pelo Funssol, foi 
realizado no último dia 27 no CIAEI, o concurso Miss e Mister 
da 3ª Idade. Todas as candidatas desfilaram na passarela com 
muito glamour, mas a merecedora do título foi Matilde Chesckys 
com sua elegância, beleza e simpatia. Manoel Inácio de Farias 
conquistou o jurado com sua simpatia e alegria e levou o título 
de Mister. Parabéns aos vencedores! 

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. 

Laís com 
linda gatinha 
Bibi em 
consulta na 
Clínica Bicho 
Amigo 

Renato, João Batista e Helviro no Kostela do Japonês

Fernando e Hélio no Kostela do Japonês

Ieda e Graciele no Grenelle Gastro Pub

A 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

Flávio Azuaga da Mr. Roof prestigiando o evento da 
Furlan Empreendimentos no Hotel Vitória 

Mais uma obra realizada pela Mr Roof no Condomínio Helvétia, 
construtora Massoti. 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

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

O que é “Fusion Food”?
Hoje trago a vocês um pouco a respeito de uma técnica culinária uti-

lizada por alguns chefs ao redor do mundo. Sabemos que a gastronomia é 
uma arte, disso não temos dúvida! Sendo assim, ela está sempre evoluindo 
e apresentando novos conceitos, novas técnicas ou até mesmo sendo in-
fluenciada por questões culturais de cada lugar. 

O movimento Fusion Food não é um dos mais aceitos no meio gastro-
nômico, uma vez que a técnica instiga a liberdade de criação, levando os 
chefs a cometerem muitos exageros, como excesso de temperos, confusão 
na definição dos pratos, entre outros. Mas penso que apesar da negativa 
de muitos, a cozinha brasileira é resultado de anos de fusão de culturas, re-
sultado da globalização desde o tempo das grandes navegações em busca 
de especiarias. 

Por exemplo, a origem do famoso Acarajé, bolinho com massa de fei-
jão fradinho, que pode ter sido inspirado pela receita do Falafel, originária 
do oriente médio, feito com grão de bico. Ou até mesmo o coentro, erva 
asiática que predomina a cozinha baiana. Os dois pratos são uma amostra 
de como a cozinha brasileira é Fusion. 

Como somos cozinheiros antes do título de Chef de Cozinha, temos 
que dominar a técnica como os grandes cozinheiros do movimento Nouvel-
le Cuisine, que inspirou os chefs franceses na década de 1970, para incluir 
temperos, sabores, aromas e outros ingredientes em receitas clássicas. Para 
mim isso é Fusion Food, um inevitável caldeirão de sabores, que agrega e 
aproxima nações, trazendo misturas inimagináveis, como um petit gateau 
de doce de leite com queijo coalho ou um risoto de palmito pupunha com 
banana da terra.  

Essa pra mim é a definição de Fusion Food, a comida em movimento, 
com um grande intuito de proporcionar novas experiências.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.

Peterson e Camila da Sonholar recebem um carinho do 
Mais Expressao e aprovam o bolo da Bolo da Madre

Bernadete, Rita e Célia no Feito Para Dançar do Indaiatuba Clube

Valdir almoçando no Jirau Restaurante

Gabi Antelmi com o presente do Mais Expressão, um 
delicioso bolo que você só encontra no Bolo da Madre

Bruno no Cintra Restaurante
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Domingo fui me divertir 
no Circo Stankowich, 
onde voltei a me sentir 
criança, todo circo é 
mágico, e este não 
deixou por menos, lindas 
bailarinas, excelentes 
acrobatas, Israel Evanss 
é o artista responsável 
por uma apresentação 
simplesmente 
SENSACIONAL. 
Parabéns Katito Gatica, 
você realmente é a alma 
do circo, como todos os 
palhaços o são!

Na quarta-feira, 23, em homenagem ao mês de conscientização 
e prevenção do câncer de mama, o Royal Palm Tower recebeu o 
evento “Outubro Mais Que Rosa”, da academia Fórmula. O evento, 
apoiado pelo hotel, teve a proposta de conscientizar as mulheres 
sobre a importância do autoconhecimento e do autocuidado para 
melhorar e adotar um estilo de vida mais saudável. As participantes 
assistiram palestras sobre exercício físico, a importância de respeitar 
o seu corpo e seus limites, pontos chaves para a mudança positiva 
e também participaram de um sorteio ao final do evento.

Na noite do dia 25, aconteceu no Salão Social do Indaiatuba 
Clube, o jantar dançante dos 32º anos da AESCI, onde a nata dos 
contadores da cidade marcaram presença. A diretoria fez uma 
renovada no cerimonial de abertura da festa, com a exibição de um 
vídeo, contendo as parabenizações da classe para a AESCI, não 
só da classe, mas de diversas autoridades da cidade; a decoração 
ficou a cargo do decorador Diogo Oliveira, que fez bonito, animação 
com a Banda ópera Soul, nesta noite também houve vários sorteios 
de brindes, e no final dos sorteios, uma moto 0km

No final da tarde do dia 30, aconteceu na Chácara 
de Minas, o Café do Bem, em sua 3ª Edição com 
a casa lotada como sempre em prol de ajudar os 
trabalhos da VOLACC, sendo o fechamento da 
Campanha OUTUBRO ROSA, e como sempre 
também, a Chácara de Minas, ofereceu toda sua infra-
estrutura, assim como as guloseimas lá oferecidas aos 
comensais, lembrando que todos os funcionários da 
casa estavam trabalhando voluntariamente, em prol 
da causa. Nos finalmentes, ainda foram sorteados 
diversos brindes oferecidos pelos patrocinadores

Na tarde do dia 25, A Life Óptica, inaugurou sua loja no Polo Shopping. 
Os proprietários, Leonete, Isabela e Leandro, receberam amigos, 
familiares e imprensa onde mostraram toda a beleza das marcas 
nacionais e internacionais em armações que fazem parte do lindo 
mostruário da loja. Tudo é lindo inclusive o atendimento e a atenção 
de todos. Parabéns pela nova Loja e Boa Sorte! 

Na noite do dia 29, o Rotary Cocaes realizou sua 9ª reunião ordinária na 
Esfhias & Cia. Nesta noite foi homenageado o Sr. Ivanildo Dannebrock, 
o nosso caçador de tampinhas pet da Morada do Sol, onde com seu 
trabalho, está conseguindo uma grande quantidade de tampinhas, que 
juntas serão vendidas para a reciclagem, e este dinheiro será convertido 
em litros de leite para serem doados as entidades assistenciais de 
Indaiatuba. Nesta noite também o companheiro Ivan Assariti, falou 
sobre o Projeto Arduino, e o companheiro Renato Rezende, falou 
sobre as premiações do Coca e recebeu na conferência da Fundação 
Rotária, onde o Cocaes foi o único clube a receber as três flâmulas. 
Parabéns para a gestão do Presidente Renato Rezende.

A linda Jamila, 
grávida de sete 
meses e meio, 
esperando os 
gêmeos Noa e 
Alicia, e ainda 
trabalhando no 
Daisho. Isto é 
empoderamento 
feminino.

A equipe da CampoMed, Marcelo Kiem, Patricia Pinhatelli, Dr. 
Marcelo Magaldi e Amanda Máximo, receberam com muito carinho 
o presente do Mais Expressão, um delicioso Bolo da Madre

José Arnaldo Amstalden com os professores Alina e 
Leonardo da Academia 40+

A equipe do Jirau Restaurante apoiando o Outubro Rosa

Curso de Ed. Física da Unimax em prática - Atividades 
Físicas de Aventura na Natureza

Mc Bony, DJ Helen Peixe, DJ Negrev’s na Balada Teen 
Black & White do Clube 9 de Julho
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No dia 24/10 aconteceu 
o Adote Amor Desfile 
Fashion Week no 
Shopping Jaraguá, 
foi uma noite linda, 
com a participação da 
população , amigos 
e imprensa, a renda 
arrecadada com as 
camisetas será doada 
para a UPAR. Parabéns 
a todos.

A Vollac realizou 
o desfile das 
mulheres 
Vitoriosas, um 
desfile que contou 
com mulheres 
assistidas pela 
entidade, e que 
mostraram em 
seus sorrisos 
a vontade de 
vencer. Parabéns 
a todos, e a 
essas mulheres 
parabéns pela 
garra.

Nos dias 25 e 
26 de outubro a 

Europamotors 
da Mercedes 

Benz realizou 
o Experience, 

um dia de 
experiência 

com a 
Mercedes 

Benz. O Mais 
Expressão 

agradece pelo 
convite.

Professores Yázigi em tarde reflexiva sobre práticas 
educacionais inovadoras. Isso é ser professor Yazigi: busca 
incansável de saber!

A Farma3 tem uma equipe maravilhosa, sempre muito 
atenciosos no atendimento aos seus clientes. A Farma3 fica 
na  Av Visconde de Indaiatuba, 510 loja 2, dentro do Centro 
comercial do posto BR , ao lado da praça da Liberdade.

Mariana Camargo e sua família foram os ganhadores da 
Pizza da Torrelaguna do sorteio do programa Expressão 
no AR. Parabéns Mariana. 

A Loja Multicoisas  está em novo local, na Av. Conceição, 
2883, quase em frente a padaria Suissa, O Mais 
Expressão esteve presente e deseja muito sucesso.

*válido do dia 1º a 7/11
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negócios & classificados
Nº 871

CA08485 - JARDIM PORTAL DO SOL - AT 151 m² AC 
180 m² ( piso inferior) cozinha americana, sala, la-
vabo, ( piso Superior)02 dormitórios com ventila-
dores sendo 01 suíte, lavabo, sala com ventilador, 
espaço para área gourmet toda coberta, garagem 
para 01 auto com portão eletrônico, em frente a re-
serva 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$ 1.500,00 + IPTU.

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

VENDA

AP04619 - CIDADE NOVA - AU. 65 m² - 2 dormitó-
rios, sala, cozinha, wc social, lavanderia e 1 vaga de 
garagem descoberta. R$ 200.000,00

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

CA08521 - RESIDENCIAL PORTAL DAS ACÁCIAS 
-  AT 130m² AC 78m² 03 dormitórios (sendo um 
suíte) WC social, cozinha, sala de estar, área gour-

met, garagem para dois autos, o  imóvel será en-
tregue com 02 ar condicionado instalados, pla-
nejados da cozinha e mesa, planejados da suíte, 
condomínio com portaria 24 horas, área de lazer 
com salão de festas, quadra esportivas, playgrou-
nd, R$ 375.000,00

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

CA08031 - DONA LUCILLA -  AT. 300 m² AC 180 m² 
- 3 suítes, cozinha americana, lavabo, sala de estar 
e sala de jantar, área gourmet com churrasqueira 
integrada à cozinha, lavanderia, dispensa e gara-
gem para 2 autos cobertas. R$ 830.000,00

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

CA08523 - PARK REAL - Park Real - AT 150m² AC 
103m² 03 dormitórios (sendo 01 suíte), área gour-
met com churrasqueira, sala com pé direito alto, 
WC social, cozinha integrada, área de serviço, ga-
ragem 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 clo-
set), 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

AP04631 - CENTRO - AU. 60 m² - 01 dormitórios, 
WC social, sala 02 ambientes, sacada, cozinha, la-
vanderia, garagem para 01 autos. R$ 1.200,00 + 
COND + IPTU

AP04612 - RESIDENCIAL LE CHATEAU FRONTENAC 
- AU. 116m² - 3 suítes sendo uma com closet, WC 
social, sala com living, varanda gourmet, cozinha, 
lavanderia, 02 vagas 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, salão 
de festa e jogos, brinquedoteca, fitness, mini qua-
dra poliesportiva, espaço grill e sauna). R$ 2.700,00 
+ COND. + IPTU

AP04613 - VILA SFEIR - AU 80,40m² - 03 dormitórios 
(sendo 01 suíte), WC social, sala ampla dois ambien-
tes, varanda gourmet aberta (sem a churrasqueira), 
cozinha, lavanderia, garagem para 02 carros cober-
tos. OBS.: Preparação para ar condicionado na sala e 
nos dormitórios. ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: 
Salão de Festas. R$ 1.600,00 + cond. + IPTU.

CA06359 - PORTAL DAS ACÁCIAS - AT. 150 m² AC. 
120 m² - 3 dormitórios (1suíte com closet), Wc so-
cial, cozinha planejada com fogão, lavanderia, sala 
de estar, sala de jantar, lavabo e garagem para 2 au-
tos. R$ 2.000,00 + COND +IPTU.

CA08549 - JARDIM HUBERT - AT. 130 m² AC 80 m²02 
dormitórios (sendo 01 suíte), 01 sala, 02 banheiros, 
garagem para 01 auto, a poucos metros do parque 
ecológico e GOOD BOM R$ 1.150,00 + IPTU

CA08543 - JARDIM RESIDENCIAL BRÉSCIA - AT. 200 m² AC. 135 m² - 3 suítes, 
sala para 2 ambientes, cozinha planejada com coifa, cooktop e forno, lavabo, 
lavanderia, área gourmet com churrasqueira em vidro e garagem para 2 au-
tos. Casa com fino acabamento e iluminação em led. Condomínio com área de 
lazer completa e portaria 24 horas. R$ 595.000,00

AP04613 - VILA SFEIR - AU 80,40 m² - 03 dormitórios (sendo 01 suíte), WC social, 
sala ampla dois ambientes, varanda gourmet aberta (sem a churrasqueira), cozi-
nha, lavanderia, garagem para 02 carros cobertos. OBS.: Preparação para ar con-
dicionado na sala e nos dorms. EM 30 DIAS PREVISTA A INSTALAÇÃO: Armários 
planejados na suíte; Em 01 dorrm. Gabinetes de banheiro/Espelhos/Box Blindex. 
ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO: Salão de Festas. LOCAÇÃO R$ 1.600,00 + IPTU 
+ CONDOMÍNIO.

CA06359 - PORTAL DAS ACÁCIAS - AT. 150 m² AC. 120 m² - 3 dormitórios (1suíte 
com closet), Wc social, cozinha planejada com fogão, lavanderia, sala de estar, sala 
de jantar, lavabo e garagem para 2 autos. R$ 2.000,00 + COND +IPTU.

CA08482 - MONTREAL - AT.150 m² AC.105 m²- 03 Dormitórios, sendo 01 
suíte com armários, Wc social, sala, cozinha planejada, 02 vagas de gara-
gem. R$ 2.400,00 + COND.+ IPTU.

CA08542 - DONA LUCILLA - AT. 300 m² AC. 187 m² - 3 suítes com (sendo 1 máster 
com closet), sala para 2 ambientes, cozinha planejada, lavabo, área gourmet com 
churrasqueira e piscina, garagem para 4 autos sendo 2 cobertas. Condomínio com 
área de lazer completa e portaria 24 horas. R$ 920.000,00.

CA08551 - VILA AVAI - AT 125 m² AC.110 m² - 03 dormitórios sendo 1 suíte, sala, 
cozinha planejada, lavanderia, WC social, churrasqueira e garagem para 02 autos 
coberta. R$ 390.000,00



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, ACADEMIA, 

SALÃO DE JOGOS, SAUNA, ADEGA, 
ESCRITÓRIO, E DOIS HOME THEA-

TER. PISCINA COM DUAS CASCATAS, 
PEIXES ORNAMENTAIS, GARAGEM 
PARA 06 CARROS. TODOS OS AM-
BIENTES 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, LAVAN-

DERIA, AREA GOURMET 
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 

JD. TURIM- TR00002
TERRENO 150 M² VÁRIOS LOTES

R$ 112.000,00

CENTRO  -MONTE MOR – TE00018
TERRENO 250 M² 

R$ 117.000,00

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. SEGURAN-
ÇA E PORTEIRO 24 HORAS, INFRAES-
TRUTURA  COMPLETA COM PISCINA 
, QUADRA, PLAYGROUND, SALÃO DE 

FESTAS,ACADEMIA.
R$ 180.000,00

ÓTIMA OPORTUNIDADE LANÇAMEN-
TOS TERRENOS EVIDÊNCIAS  

333,95 M²  R$ 200.000,00

JD. MARINGÁ- TR 00804
TERRENO 314 M²

R$ 210.000,00

LANÇAMENTO – TE1111 – DIN - DIS-
TRITO EMPRESARIAL

TERRENOS A PARTIR DE 488,87 M²
VALORES A PARTIR DE R$ 215.000,00

RECREIO CAMPESTRE -VIRACOPOS 
TR 000009

TERRENO 999 M²
R$ 220.000,00

SALTO- TE 00011
TERRENO 1.058 M²

R$ 265.000,00

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

280,00 (CONDOMINIO)

JD. RESIDENCIAL VILA SUIÇA-TR 
00754

TERRENO 400 M²
R$ 339.000,00

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, ESCRITO-

RIO E WC.
ENTRADA DE R$50.000,00 + 40 PAR-

CELAS MENSAIS
R$ 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 SERVI-

ÇO,  03 WC, 04 VAGAS
R$ 550.000,00

JD.PAU PRETO – CA03096
IMÓVEL EM ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, 

CASA COM 02 DORMITÓRIOS, 01 AM-
PLA SUITE COM BANHEIRA, COPA, 
COZINHA, AMPLA SALA, BANHEIRO 

SOCIAL E QUINTAL. GARAGEM PARA 
02 CARROSCOBERTOS E 02 DESCO-

BERTOS.
R$ 600.000,00

ITAICI – CC00095
EXCELENTE CASA EM CONDOMÍNIO 
COM: SALA, LAVABO, COZINHA, LA-
VANDERIA, 03 DORMITÓRIOS SENDO 

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

GARAGEM COBERTA PARA 02 CAR-
ROS E 02 VAGAS DESCOBERTAS.

R$ 600.000,00

VILA  TELLER – CA03159
CASA MAIS SALÃO: CASA DE 02 
DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, AREA DE SERVIÇO. GARAGEM. 
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, LA-

VANDERIA, EDÍCULA COM 01 QUAR-
TO, COZINHA 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 PRE-
PARADA PARA AR CONDICIONADO 
E COM BANHEIRA , OUTRA  MENOR 
COM VARANDA), SALA DE TV COM 

LAREIRA ELETRICA , COZINHA PLA-
NEJADA EM AMBIENTE INTEGRADO 

COM SALA DE JANTAR, INCLUI 
FORNO ELETRICO  EMBUTIDO, 02 
LAVABOS, LAVANDERIA, AREA DE 
CHURRASCO,QUINTAL, DEPOSITO 
( QUE PODE SER  ESCRITORIO  OU 
ATELIÊ ), GARAGEM PARA 05 CAR-
ROS. 300M² DE TERRENO 180 M² DE 

CONSTRUÇÃO.
R$ 665.000,00

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

02 AMBIENTES, LAVABO, COZINHA E 
GARAGEM R$ 680.000,00

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

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

JARDIM TROPICAL – CA0004- CASA 
+ SALÃO COMERCIAL + KITNET 

03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
02 SALAS, COZINHA, DESPENSA, 

AREA DE SERVIÇO, GARAGEM PARA 
02 CARROS. SALÃO DE 90M² NO 

PISO SUPERIOR.
KITNET COM 01 DORMITÓRIO,SA-
LA, COZINHA,  ESTRUTURA PARA 
PISCINA.  R$ 900.000,00 – ( ACEITA 

PERMUTA ATÉ 50% DO VALOR)

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

CIDADE NOVA – CA03169
03 DORMITÓTIOS,SALA, COPA, 

COZINHA, 02 WC,QUINTAL, EDÍCULA, 
GARAGEM. AREA DO TERRENO 

420M²R$ 980.000,00

ITAICI - COND. PORTAL DE ITAICI 
– CC00070 04 DORMITÓRIOS (02 

SUITES) SENDO UMA COM CLOSET 
GRANDE E AR CONDICIONADO, 

WC SOCIAL, SALA DE TV, SALA DE 
ESTAR COM DOIS AMBIENTES, PÉ 

DIREITO DE 6M DE ALTURA, JARDIM 
EMBAIXO DA ESCADA. SALA DE 
JANTAR, COZINHA AMPLA, ILHA 

GRANDE NO CENTRO E COOKTOP 
E ARMÁRIOS EMBUTIDOS, QUIN-

TAL AMPLO, AREA GOURMET COM 
CHURRASQUEIRA, FORNO PIZZA, 
FOGÃO DE LENHA, VARANDA NAS 

PORTAS DOS QUARTOS E NA FREN-
TE DA COZINHA. GARAGEM COBER-
TA PARA 02 CARROS E DESCOBER-

TA PARA 04 CARROS.
R$ 1.100.000,00

CIDADE NOVA I – CA00000
03 DORMITÓRIOS, SALA, COPA, 

COZINHA, WC , QUINTAL, EDÍCULA, 
GARAGEM AREA DO TERRENO 

450M° R$ 1.250.000,00

MORADA DO SOL – CA03160
 04 DORMITÓRIOS,SALA, COZINHA, 

02 WC. R$ 280.000,00

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

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

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

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

ÇO, GARAGEM COBERTA
R$ 285.000,00

JARDIM UNIÃO – CA03152
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA, COZINHA AMERICANA, 02 WC, 

LAVANDERIA, CHURRASQUEIRA, 
GARAGEM PARA 02 CARROS.

R$ 370.000,00

COND. FLAMBOYANT – CC 00052
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, 

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

JD. BELO HORIZONTE—CA03140
03 DORMITORIOS SENDO 01 SUÍTE, 
SALA, COZINHA PLANEJADA, SALA 

DE JANTAR, SALA DE ESTAR AM-
PLA, BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO, 
CHURRASQUEIRA, CERCA ELETRI-

CA, AQUECEDOR SOLAR, GARAGEM 
R$ 390.000,00

PORTAL DAS ACACIAS – CC 00074
 02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC, ÁREA GOURMET, ÁREA DE 
SERVIÇO, 01 VAGA

R$ 340.000,000

COND.PARQUE REAL – CC 00053
 03 DORMITORIOS, SENDO 1 SUITE, 

SALA, COZINHA, WC, CHURRAS-
QUEIRA R$ 420.000,000

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

SALA, COZINHA, WC, ÁREA GOUR-
MET. 2 VAGAS
R$ 435.000,00 

SOLAR DOS ITAMARACAS – 
CA03163 03 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA,02 WC, EDÍCULA ABERTA, 
GARAGEM E QUINTAL.

AREA DO TERRENO 318M² AREA 
CONSTRUIDA 180M².

R$ 435.000,00

JARDIM PEDROSO – CASA DA 
FRENTE, 02 DORMITÓRIOS, SALA, 

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

SALA, COZINHA, QUINTAL.
TERRENO 352M²

EXCELENTE LOCALIZAÇÃO, PRÓXI-
MO AO HAOC.
R$ 430.000,00

CASA JD. ESPLANADA PARQUE 
REAL – CC00099

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

GEM COBERTA, AR CONDICIONADO 
E ENERGIA SOLAR.

R$ 440.000,00

CASA COND. VISTA VERDE – 
CC00098

 03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, LAVABO, 

COZINHA, GARAGEM.
R$ 450.000,00

ITANHAEM – CA03129
03 DORMITÓRIOS SENDO 01 SUITE, 

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

NA, CHURRASQUEIRA.
R$ 450.000,00

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

PROXIMO AO PARQUE ECOLOGICO 
ACEITA PERMUTA POR TERRENO.

R$ 450.000,00

JARDIM OLINDA – CA03028
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHAPLA-
NEJADA, QUINTAL, GARAGEM PARA 
02 CARROS. DORMITÓRIOS, COZI-

NHA, E BANHEIRO PLANEJADOS. R$ 
450.000,00

JARDIM TROPICAL – CA0003
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUI-

TE,SALA, COLPA, 03 WC, GARAGEM 
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, COZINHA, 

CHURRASQUEIRA, FOGÃO Á LENHA, 
LAVANDERIA, GARAGEM PARA 05 
CARROS, POMAR, JARDIM. 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, COZINHA, 

WC, GARAGEM. R$ 190.000,00

ITAICI – AP 00901
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 PLANE-

JADO, SALA, COZINHA, WC, ÁREA 
DE SERVIÇO,01 VAGA COBERTA.

R$ 200.000,000 + R$ 250,00 (CONDO-
MINIO) + R$ 50,00 (IPTU)

JARDIM SEVILHA – AP00733
02 DORMITORIOS, SALA, VARANDA, 
COZINHA, AREA DE SERVIÇO SEPA-
RADA DA COZINHA, 01 WC, E UMA 

VAGA DE GARAGEM. 
R$ 210.000,00

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

R$ 240.000,000  

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

AREA DE SERVIÇO,WC GARAGEM  
APARTAMETO TERREO. IDEAL PARA 

SOLTEIRO, IDOSO,  E QUEM ESTÁ 
COMEÇANDO A VIDA.

R$ 250.000,00

JARDIM ALICE – AP00952
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM COBERTA.
R$ 250.000,00

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

SALA 2 AMBIENTES, COZINHA, 
WC,01 VAGA

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

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

WC,01 VAGA
R$ 270.000,000

JD. MOACIR ARRUDA – AP 00867
02 DORMITÓRIOS, SALA 2 AMBIEN-

TES, COZINHA, ÁREA DE SERVI-
ÇO WC,01 VAGA GARAGEM. R$ 

290.000,000

VENDA CASAS 

TREVO DE CAPIVARI – CA0002
01 DORMITÓRIO, SALA, COZINHA,02 

WC, AREA DE LAZER.
AREA DO TERRENO 250M²

R$ 110.000,00

BAIRRO CAMINHO DA LUZ – 
CA03162 02 DORMITORIOS, SALA, 

COZINHA, WC, GARAGEM, QUINTAL, 
AREA DE SRVIÇO.

R$ 140.000,00

ITANHAÉM – CA0000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 
WC, CHURRASQUEIRA , GARAGEM 

PARA 02 CARROS.
R$ 160.000,00

JARDIM CALIFORNIA – CA03131
02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 

AREA DE SERVIÇO,GARAGEM, 
EDICULA COM 01 DORMITORIO, WC, 

AREA DE SERVIÇO.
R$ 190.000,00

REMULO ZOPPI – CA0000
CASA DA FRENTE: 01 DORMITÓRIO, 

SALA, COZINHA, WC.
CASA DE FUNDO: 01 DORMITÓRIO, 
COZINHA, WC, GARAGEM PARA 02 

CARROS. R$ 210.000,00

CARDEAL – CA0001
CASA NOVA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SENDO 01 SUITE, SALA, COZINHA, 

02 WC, GARAGEM PARA 02 CARROS.   
R$ 240.000,00  - ( ACEITA PERMUTA 
POR IMÓVEL DE MENOR VALOR EM 

INDAIATUBA )

JARDIM ELDORADO – CA0003
02 DORMOTÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 

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

R$ 250.000,00
  

JARDIM OLIVEIRA CAMARGO –
CA03146  CASA 02 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, LA-
VANDERIA, QUINTAL, E 01 VAGA 
DE GARAGEM COBERTA. ACEITA 

FINANCIAMENTO. DOCUMENTAÇÃO 
OK. R$ 250.000,00

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

BANHEIRO, ÁREA DE SERVIÇO.
EDÍCULA COM  01 DORMITÓRIO, 

SALA. GARAGEM PARA 02 CARROS
R$ 260.000,00

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

LAVANDERIA, EDICULA COM 01 
DORMITORIO, SALA, COZINHA, GA-
RAGEM PARA 02 CARROS. ACEITA 

PERMUTA  NA CIDADE DE INDAIATU-
BA. R$ 265.000,00

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 WCR$ 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 BA-

NHEIROS R$ 3.500,00 ( INCLUSO IPTU)

CENTRO – SL00372
SALÃO COMERCIAL,  COM 08 SA-
LAS, 05WC, 02 ESCRITORIO, RE-

CEPÇÃO, COZINHA, SALA INFANTIL. 
EXCELENTE LOCALIZAÇÃO!!!

R$ 4.500,00

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

NHA, ESCRITÓRIO E VAGA
 PARA 10 CARROS

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

EXCELENTE GALPÃO
BAIRRO PIMENTA - GL 00044

5.000 M², ESCRITÓRIO, REFEITÓRIO, 
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)

VILA GEORGINA – CA0156
CASA DE FUNDO : 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BANHEIRO, GARA-

GEM PARA MOTO.
R$ 700,00 + IPTU R$ 55,00 

CENTRO – CA00000
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZI-
NHA,02 WC, SEM GARAGEM.

R$ 750,00 -  IPTU INCLUSO

CASA NA CIDADE DE SALTO 
JD.  CIDADE – CA 03132

02 DORMITORIOS, SALA, COZINHA, 
WC E VAGA DE GARAGEM

R$ 850,00

ITAICI – CA03113
CASA - PISO SUPERIOR COM SALA, 
COZINHA, 01 SUITE, LAVANDERIA E 

01 VAGA.
INCLUSO ÁGUA E IPTU

R$ 850,00

VILA GEORGINA – CA03161
02 DORMITÓRIOS, SALA, COZINHA, 

WC, GARAGEM
R$ 1.000,00 - IPTU INCLUSO

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 DORMI-
TÓRIOS, SENDO 01 SUITE, SALA 02 

AMBIENTES,COZINHA, LAVANDERIA, 
CHURRASQUEIRA, FORNO DE PIZZA, 
AREA GOURMET, EDÍCULA ABERTA,  
04 WC,04 VAGAS DE GARAGEM. R$ 

2.500,00 ( INCLUSO IPTU)

SOLAR DOS ITAMARACAS- CA03170 
03 DORMITORIOS, SENDO 01 SUITE,-

SALA 02 AMBIENTES,COZINHA, 02 
WC, GARAGEM PARA 02 CARROS. 
EDÍCULA COM  01 DORMITORIO E 
WC. R$ 2.500,00 + IPTU  R$ 185,00

CASA COMERCIAL+ SALÃO -CEN-
TRO – CA 003121 PISO SUPERIOR 
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 COM 

SUITE, 2 SALA, COZINHA, EDICULA, 
ÁREA GOURMET COM CHURRAS-

QUEIRA 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, ACADEMIA, 

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

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

SOM.R$ 20.000,00

LOCAÇÕES APARTAMENTOS

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

VAGA. R$ 900,00 + 240,00 (CONDOMI-
NIO) + 154,00 IPTU

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

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

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).

JARDIM TROPICAL – AP0000 – EDIFI-
CIO VANDO 02 DORMITÓRIOS, SALA, 

COZINHA, WC, 01 VAGA DE GARA-
GEM. R$ 1.300,00 COM CONDOMÍNIO 

E IPTU INCLUSO

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

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

140,00 + IPTU R$ 90,00

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

E IPTU).

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

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

R$ 1.400,00

VILA VITÓRIA – AP00520
03 DORMITÓRIOS, SENDO 01 SUITE, 
SALA 02 AMBIENTES, COZINHA, WC, 
LAVANDERIA, 02 VAGAS  NA GARA-
GEM. R$ 1800,00 + CONDOMÍNIO R$ 

520,00 + IPTU R$ 113,00

CIDADE NOVA - ANDALUZ – 
AP 00925 03 DORMITÓRIOS, SEN-
DO 1 SUITE, SALA 02 AMBIENTES, 

COZINHA, WC, VARANDA, ÁREA DE 
SERVIÇO, 02 VAGAS R$ 2.200,00 + R$ 

530,00 (CONDOMINIO)

JARDIM POMPÉIA – AP0002
EDIFÍCIO PREMIUM RESIDENCE

03 DORMITÓRIOS , SENDO 02 SUI-
TES COM CLOSET, 02 VAGAS DE 

GARAGEM. R$ 2.990,00 + CONDOMÍ-
NIO 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, COZINHA, 

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, COZINHA, 

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, COZINHA, 

WC E GARAGEM
R$ 180.000,00

CENTRO – AP 00558
KITNET COM QUARTO, COZINHA E 

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

MINIO) + R$ 54,00 (IPTU)
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AP00680 – APARTAMENTO – JARDIM MORUMBI– 2 dormitórios, 
sala, cozinha com planejados, banheiro com armários, com 01 vaga de 
garagem. - Área construída 42,48m² - R$ 165.000,00.

AP00600 – APARTAMENTO – JARDIM ALICE- 02 dormitórios, sala, 
cozinha, banheiro, área de serviço e garagem para 01 carro. - Área 
construída 52m² - R$ 192.000,00.

CA03938 – CASA JD. MORADA DO SOL – 02 Dormitórios, sala, cozi-
nha, banheiro, área de serviço e garagem descoberta, com possibilida-
de de 3º dormitório e suíte. – R$230.000,00.

Utilize o eu FGTS e plano Minha Casa Minha Vida! Agende uma 
visita para conhecer.

CA03842 – CASA – PARK REAL 03 dormitórios sendo 1 suíte, Sala, 
Cozinha Americana,1 banheiro, 2 vagas sendo uma coberta. Condomí-
nio com Salão de festas, Quadra poliesportiva, Playground, Portaria e 

segurança. - Área construída 105m² - Terreno 150 m² - R$ 400.000,00.

CA03404– CASA - JARDIM RESIDENCIAL DONA LUCILLA - 03 suítes 
sendo 01 master c/ closet e 02 lavatórios, sala de estar e jantar com pé 
direito alto, cozinha americana c/ ilha e armários embutidos e mesa para 
refeição, espaço gourmet com churrasqueira c/ coifa de inox, e armá-
rio embutido, paisagismo, 04 vagas. (preparado para aquecimento solar 
e ar condicionado). Condomínio c/ infraestrutura subterrânea, salão de 
festas, quadra, piscina adulto, infantil, playground, minicampo de futebol, 
segurança 24 h. – R$ 920.000,00.

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

IMÓVEIS PARA VENDAS

VENDAS     

CASAS COM 1 E 2 DORMITORIOS

CA112 – JD.REGINA – R$400 MIL – edícula : coz,2wc,chur-
rasqueira com pia e balcão,piscina,4x8,garagem descoberta 
para 6 carros. Aceita entrada de 100 mil + 30 parcelas de 
10 mil
CA235 – TATUI – R$140 MIL – 2 dorms,sala,coz,wc,salão 
comercial na frente,garagem descoberta para 4 carros.
CA284–PQ.DAS NAÇÕES – R$290 MIL 2dorms(st),sala,-
coz,wc,lavanderia,garagem coberta.
CA100 – VILA FURLAN – R$180 MIL - 1 dormitório, Sala de 
Estar, Cozinha, Lavanderia, Wc, Piso Porcelanato
CA101 –  JD.REMULO ZOPPI – R$210 MIL – 1 dormitó-
rio, sala, cozinha, wc, lavanderia, garagem coberta para 3 
carros, toda em piso frio. Possui edícula com 1 dormitório, 
cozinha e banheiro.

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,chur-
rasqueira,portão eletrônico,garagem coberta para 2 carros.
CS.328 – JD.REGENTE – R$335 MIL - 3 dorms ( 1st),sala 2 
ambientes,coz americana,lavanderia,wc social,churrasquei-
ra,garagem para 2 carros.
CA.344 – JD.BELA VISTA – R$650 MIL – 3 dorms com 
varanda (1 st com closet),sala de estar e jantar,sala de 
tv,lavabo,coz,lavanderia,wc social,área gourmet,garagem 
coberta para 2 carros.
CA.345 – CIDADE NOVA – R$480 MIL – 3dorms(1st com 
armários ),sala,coz com armários,wc,lavanderia,dispensa,-
quintal,garagem
CA.351 – PQ INDAIA – R$280 MIL – 3dorms (1st),sala,co-
z,lavabo,lavanderia,garagem
CA.367 – JD.SÃO FRANCISCO – R$320 MIL – 3dorms 
(1st),sala,coz,wc,lavanderia

CONDOMINIOS FECHADOS – CASAS 

CA.237 – PORTAL DAS ACACIAS – R$350 MIL 2dorms,-
sala,coz,wc,lavanderia,garagem.
CA.316 – BEIRA DA MATA – R$1.200.000,00 – 3 dor-
ms(2st, 1 delas com hidro e closet),sala de estar  com pé 
direito alto,sala de jantar,coz americana,lavanderia,dorm e 
wc de empregada,dispensa,área gourmet,piscina aqueci-
da,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,piscina,churrasqueira,aquecedor solar,boiler 400l,-
garagem coberta para 2 carros e descoberta para 2 carros.
CA.503 – LAGOS SHANADÚ -  R$1.600.000,00 – 5dorm 
(2st), 3wc,coz planejada, copa, dispensa, sala 4 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$350 MIL – 2 dorms (1st), sala, 
coz, lavanderia, hall de entrada, lavanderia, garagem para 
1 carro.
AP.535 – CHACARA DO TREVO – R$ 360 MIL – 3dorms 
(1st0,sala de estar e jantar,coz,lavandeia,2wc,todo mobilia-
do, ar condicionado, garagem coberta para 2 carros.
AP563 – JD.ALICE – R$200 MIL – 2dorms,( 1 planejado),-
sala, coz planejada, wc, garagem
AP.515 – CIDADE NOVA – R$ 310MIL - 3 dormitórios, sala 
de estar, cozinha, 2 banheiros , sacada, piso frio, 2 garagens 
cobertas.

TERRENOS    

TEMOS TERRENOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
APARTIR DE 300M² A PARTIR DE 180 MIL
Lançamento Jardim Residencial Dona Maria José lotes a 
partir 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 SITIOS

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

IMÓVEL COMERCIAL

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

LOCAÇÃO – CASAS C/  1, 2 e 3 DORMITÓRIOS
 
ANDROVANDI – R$500,00 – 2dorms,sala,coz,wc,sem ga-
ragem
CENTRO – R$900,00 – 2 dorms,sala,coz,wc,com entrada 
para carro
PQ. DAS NAÇÕES – R$ 1600,00 – 3dorm, sala, coz, copa, 
wc, garagem pra 2 carros coberta.
CENTRO – R$770,00 – dorm, sala, coz, copa, wc, sem ga-
ragem
CENTRO – R$ 770,00 2 dorms, sala, coz, wc, sem garagem 
JD. MORADA DO SOL – R$ 1050,00 - 2 dorms, sala, coz, 
wc, garagem
CIDADE NOVA II – R$ 1600,00 - 3 dorms (1 st), sala, coz, wc 
social, garagem coberta p/ 2 carros

APARTAMENTOS

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

SALÃO

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

SALAS

CENTRO – R$1.100,00 – Área 75m², 1 wc, copa, 2 Jardim 
de inverno 
CENTRO – R$ 1.200,00 – Área 85m², contém 2 salas gran-
des, 1 jardim de inverno, 1 wc.
JD.PAU-PRETO – R$1500,00 DURANTE 12 MESES, DE-
POIS R$1980,00 – área de saúde já funcionando, piso porce-
lanato, ar -condicionado, pia, espaço para esterilização, sa-
las com wc privativo. Incluso : secretária, água, luz, telefone, 
iptu. Fácil estacionamento.

TERRENOS

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

Locação: 
3885-4500

Vendas: 
98254-7703
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CASAS

CA00170-ESPLANADA 1- 03 suítes + dep em construção .......  
..............................................................................R$ 590.000,00
CA00164-JD DOS COLIBRIS- 03 dorms c/ suíte + Dep ............  
..............................................................................R$ 345.000,00
CA00086-VILA ALMEIDA-03 dorms + dep. Comercia ...............  
.............................................................................lR$ 500.000,00
CA00134-JARDIM ELDORADO-03 doms+ dep 02 vasgas .......  
..............................................................................R$ 350.000,00
CA00155-JARDIM EUROPA- 01 dormitório + dep e quintal ......  
..............................................................................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 construção ......  
..............................................................................R$ 480.000,00
CA00091-PARK REAL-3 Dorms, c/ suíte + dep. Novíssima ......  
..............................................................................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

AP00053-PIAZA DI FIORI -02 dorms c/suíte +dep 02 vagas. ....  
..............................................................................R$ 340.000,00
AP00052-VILLAGIO D’AMORE-03 dorms c/ suíte + dep ..........  
..............................................................................R$ 370.000,00
AP00047-VILAGGE AZALÉIA- 03 dorms + dep 01 vaga ...........  
..............................................................................R$ 220.000,00

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                                                
CH00040-TERRAS DE ITAICI-02 dorms c/ suíte + dep 05 
vagas ......................................................................R$ 700.00,00  
CH00029- ITUPEVA- 2000m c/ 03 dorms c/ suíte +dep. c/ 
piscina ..................................................................R$ 670.000,00
CH00036-ELIAS FAUSTO-03 dorms + dep c/ piscina . ..............  
..............................................................................R$ 680.000,00

TERRENOS

TE000147-JARDIM SANTORINI-758M. ..............R$ 600.000,00
TE000148-PORTAL DE ITAICI -644,28m. ...........R$ 406.000,00
TE00071-EUROPARK-1000m. ............................R$ 445.000,00
TE00129-JD BELO HORIZONTE 210m. .............R$ 190.000,00

LOCAÇÃO

CASA

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
CA00202-JD NOVO HORIZONTE-03 dorms c/ 1 suíte + dep 04 
vagas ...............................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00199-JD MORADA DO SOL-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 
vagas ...............................................................R$ 1.800,00+iptu

CA00205-JD DO VALE-02 dorms c/ suítes + dep 02 vagas.......  
.........................................................................R$ 1.500,00+iptu
CA00206-PARQUE DAS NAÇÕES- 03 dorms c/ suíte+ dep 02 
vagas ...............................................................R$ 1.800,00+iptu
CA00204-PAU PRETO- 03 dorms + dep 04 vagas. ....................  
.........................................................................R$ 2.500,00+iptu
CA00203-JD BOM PRINCIPIO-03 dorms c/ 2 suítes + dep 02 
vagas. ...............................................................R$2.500,00+iptu

CASAS EM CONDOMÍNIO

CA00172-VISTA VERDE-03 dorms c/ 1 suíte + dep  02 vagas. .  
.............................................................. R$ 2.700,00+cond+iptu
CA00189-PARK REAL-03 dorms c/ 1 suíte+ dep 03 vagas .......  
............................................................... R$ 2300,00+cond+iptu
CA00117-MARIA DULCE-03 suítes 01 master +dep 04 vagas. .  
............................................................... R$ 6.000,00+com+iptu
CA00196-MARIA DULCE-03 suítes +dep  04 vagas. .................  
.............................................................. R$ 4.800,00+cond+iptu
CA00198-AMSTALDEN- 04 suítes +dep 04vagas .....................  
.............................................................. R$ 3.500,00+cond+iptu

APARTAMENTO 

AP00035-JD REGENTE-02 dorms + dep 01 vaga. ....................  
.............................................................. R$ 1.500,00 cond+ iptu
AP00021-VARANDAS DO BOSQUE - 2 Dorms + dep c/ eleva-
dor. ......................................................... R$1.300,00 cond+iptu
AP00038-EDIFÍCIO DI NÁPOLI-03 dorms c/ suíte + dep 01 
Vaga ....................................................... R$1.800,00 cond+iptu
AP00039-JAEDIM REGENTE- 02 dorms c/ suíte + dep 01 
Vaga ....................................................... R$1.450,00 cond+iptu
AP00040-EDIFÍCIO RAQUEL-03 dorms c/ suíte+ dep. 02 
vagas ..................................................... R$ 2.300,00 cond+iptu

TERRENOS

TE00134-CIDADE NOVA-402m  .....................R$ 2.000,00+iptu
TE00079-EUROPARK- 1000m. ......................R$ 1.000,00+iptu

SALÃO 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
SA00009-CENTRO-35MTS ..............................R$ 900,00+ iptu

CHÁCARAS EM CONDOMÍNIO

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

GALPÕES 

GL-0020- DIS. INDUS. NOVA ERA-  A/T 500 A/C 403,30. .........  
......................................................................R$   5.000,00+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.
GL00213-RECREIO CAMP. JÓIA-A/T 1000. .............................  
.........................................................................R$ 6.000,00+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

JARDIM BELA VISTA: OPORTUNIDADE! CASA EM LOTE DE 250M² SENDO NO PAVIMENTO INFERIOR: 2 DORMITÓRIOS, SALA , COZINHA, WC, LA-
VANDERIA, E NO PAVIMENTO SUPERIOR: EM CONDIÇÕES DE SEMI ACABAMENTO 2 SUÍTES + 1DOMRMITÓRIO. DE R$ 280,000 POR R$ 250,000,00 
ACEITA ENTRADA E PARCELAMENTO DIRETO COM O PROPRIETÁRIO. VÁ ZUNINDO!
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL
Advogados

Advogados Arquiteta

Caçamba Cartuchos

Eletricista Lava Rápido

Comunicação Visual Dentista

Decoração
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GUIA COMERCIAL E PROFISSIONAL

Tintas Veterinária

Segurança eletrônica Som e iluminação Tecnologia digital e internet

Tecnologia digital e internet

Manutenção e Reformas

Pousada SalgadosMecânica

MecânicaJóias
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AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 
Experiência em limpeza de piscinas. 
Disponibilidade para trabalhar em tur-
nos e aos finais de semana. 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 
– Superior completo ou Cursando em 
Contabilidade, Direito ou Administração. 
Desejável conhecimentos em licitação 
pública CNH categoria B.. Irá dirigir os 
carros da empresa na Região de Cam-
pinas. Pacote Office.

ASSISTENTE COMERCIAL – Expe-
riência 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 Labo-
ratoriais e Boas Práticas de Fabricação. 
Acompanhar os processos de produção 
desde fabricação, fermentação, filtração 
e envase. Residir na Região Metropoli-
tana de Campinas.

CONSULTOR (A) COMERCIAL – En-
sino médio completo. Pacote Office. 
Experiência em prospecção de clientes 
e negociação comercial. Desejável 
experiência em agência de empregos 
ou terceirização de serviços. CNH cate-
goria B. Irá dirigir os carros da empresa 
em Indaiatuba e região. 

GERENTE DE VENDAS – Experiência 
na função. Desejável em empresa do 
Ramo de Material para construção.

INSPETOR OPERACIONAL – Para 
trabalhar liderando equipe de Porteiros. 
Ensino médio completo. Conhecimen-
tos em Informática. Experiência em 
tarefas administrativas. Disponibilidade 
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 Ferramentaria. 
Conhecimentos em Solid Works e Au-
toCad. Residir em Indaiatuba ou Salto.

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 
– Possuir Curso de NR 10, NR 11 e 
BR 35. Experiência em manutenção 
preventiva e corretiva em sistema de 
Climatização. 

TÉCNICO DE PROCESSOS – Experi-
ência na função em empresas do Ramo 
Plástico (Injetoras). 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.

Ensino fundamental incompleto
Açougueiro (a) - 1 vaga

Auxiliar de pedreiro - 1 vaga
Borracheiro (a) - 1 vaga
Caldeireiro (a) - 1 vaga
Costureiro (a) - 2 vagas
Cozinheiro (a) - 1 vaga

Motorista carreteiro - 1 vaga
Pintor (a) - 1 vaga

Riscador (a) de roupas - 1 vaga

Ensino fundamental completo
Auxiliar de expedição - 1 vaga
Auxiliar de jardinagem - 1 vaga
Cortador (a) de roupas - 1 vaga

Cozinheiro (a) - 1 vaga
Empregado (a) domestico (a) - 1 vaga

Estampador (a) de tecidos - 1 vaga
Jardineiro (a) - 1 vaga

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

Motorista carreteiro 1 vaga
Motorista leve - 1 vaga

Oficial de manutenção predial - 2 vagas
Oficial de serviços gerais

Operador (a) de maquinas agrícolas - 1 vaga
Operador (a) de prensas - 1 vaga

Passadeira de peças confeccionadas - 1 vaga
Pedreiro (a) - 1 vaga

Prensista - 1 vaga
Serralheiro (a) - 1 vaga

Ensino médio completo
Ajudante de serralheiro - 1 vaga

Arte finalista - 1 vaga
Auxiliar administrativo - 2 vagas

Auxiliar de costura - 1 vaga
Auxiliar de cozinha - 1 vaga
Auxiliar de estoque - 1 vaga

Auxiliar de produção - 3 vagas
Chefe de cozinha - 1 vaga
Churrasqueiro (a) - 1 vaga

Encarregado (a) de manutenção - 1 vaga
Encarregado (a) de produção - 1 vaga

Estoquista - 2 vagas
Fresador (a) - 1 vaga

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

comunicações - 3 vagas
Marceneiro (a) - 1 vaga

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

Mecânico (a) de automóvel - 2 vagas
Mecânico (a) de manutenção 
de maquina industrial - 1 vaga

Oficial de serviços gerais - 2 vagas
Operador (a) de centro de usinagem - 1 vaga

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

Operador (a) de loja - 1 vaga
Pintor (a) industrial - 1 vaga

Promotor (a) de vendas - 1 vaga
Torneiro (a) mecânico (a) - 1 vaga

Vigilante - 1 vaga
Vendedor (a) de serviços - 1 vaga
Vendedor (a) interno (a) - 2 vagas

Ensino técnico
Técnico (a) de enfermagem - 2 vagas

Técnico (a) de refrigeração e instalação - 1 vaga

Ensino superior completo
Consultor (a) de vendas - 1 vaga

Enfermeiro (a) - 2 vagas
Fisioterapeuta - 2 vagas

Fonoaudiólogo (a) - 1 vaga
Gerente de vendas - 1 vaga

Pessoas com Deficiência (PCD)
Auxiliar operador (a) de logística - 1 vaga

EMPREGOS



B14 Classificados

classificados

Vendo casa no Par-
que dos Indaias – 8 
cômodos, sendo 4 na 
parte superior, duas ca-
sas em mesmo terre-
no Aceito terreno como 
parte do pagamento 
R$320.000,00 ou finan-
ciamento. F.: (19) 99482-
6697 / (19) 3875-3201 
João. Tendo interesse 
ver fotos na OLX
Condomín io  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$689.000,00 F. 3875-
2215
Cond. Vista Verde (ITAI-
CI) CC00059 - 3 dorm.
com 01 suite ,sala , cozi-
nha, a.s, wc, garagem p/ 
02 autos. COND. 214,00 
+  IPTU:90 ,00 .  A .T : 
175M²  R$ 520.000,00. 
F. 3875-2215
Vila Brizola – CA02996 
Casa frente – Sala, cozi-
nha, 01 dormitório, Wc. 
Casa fundos – 01 dor-
mitório, 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
Ofer ta  imperd íve l ! 
Morada do Sol Rua: 
85 - Casa de 01 dor-
mitórios, sala, cozinha, 
wc, lavanderia, quintal e 
garagem para 02 autos 
em lote de 125m², de 
R$180.000,00, por ape-
nas: R$130.000,00.  F.: 
(19) 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Oferta imperdível! Mo-
rada do Sol Rua: 50 
- Casa de 02 dormitó-
rios, sala, cozinha Ame-
ricana, wc, lavanderia, 
garagem para 02 autos 
+ 02 cômodos nos fun-
dos, em lote de 125m 
², de R$210.000,00, por 
apenas: R$180.000,00. 
Aceita caminhão no ne-
gócio até R$100.000,00 
F.: 99762-7997 / 3935-
3294 corra!
Troco: casa em Salto 
no Jardim Laguna - com 
02 dormitórios sendo 
um suíte, cozinha ame-
ricana, garagem para 
dois autos, em lote de 
180m2 + uma chácara 
de 1000m2 no bairro pe-
dregulho em Indaiatuba, 
por edícula em lote de 
250m2 ou casa de ½ lote 
até r$310.000,00. F.: (19) 
99762-7997 / 3935-3294 
corra!
CASA– VILA FURLAN - 
03 dorm.  sendo 01 suíte, 
sala de estar e jantar, 
coz. planejada, 02 wc, 01 
lavabo, área de serviço, 
churrasqueira e garagem 
02 vagas. A/T  180M² A/C  
150M² - R$ 390.000,00 
(Aceita Financiamento). 
F.: (19) 3935-
CASA – JD ESPLA-
NADA - 03 dorm. sen-
do 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, Cozi-
nha com Planejados, 
1 WC, área de servi-
ço, Garagem  4 vagas 
sendo 2 cobertas. A/C 
190,00M² e A/T 300,00M² 
- R$ 640.000,00. F.:(19) 
3935-1413 
CASA – JD MORADA 
DO SOL -  02 dormitó-
rios, sala, cozinha, ba-
nheiro, área de serviço e 
garagem 02 vagas A/C 
125,00M² E A/T 125,00M² 
- R$220.000,00. F.:(19) 
3935-1413
Pau Preto comercial - 3 
dorms c/ + dep. 03 va-
gas de garagem F.: (19) 
97171-4929 
Vilaggio di Itaici - 3 dor-
mitórios sendo uma suí-
te, sala dois ambientes, 
cozinha planejada área 
de serviço, churrasqueira 
e pia, Aquecimento solar 
Área de lazer completa. 
F.: (19) 97423-3079
Vende-se casa no Jar-
dim Morada do Sol - 
Garagem 2 carros com 
portão eletronico, sala, 
cozinha, banheiro, 2 
quartos sendo 1 suíte, 
parte superior lavanderia 
e banheiro. Estuda troca 
por terreno de menor 
valor como forma de pa-
gamento. F.: (19) 99735-
5418. Tratar c/ Antonio.
CASA NO CONDOMÍ-
NIO BRÉSCIA - Aca-
bamento de luxo, 200 
m2  de área construída. 
Três suítes com sacadas, 
sala de jantar, sala de 
estar, lavabo, cozinha 
planejada, lavanderia 
e espaço gourmet pla-
nejado. Aquecimento 
solar instalado e pontos 
para ar condicionado nos 
quartos e salas. Condo-
mínio com portaria 24h, 
piscina, salão de festas, 
churrasqueira e quadra 
(R$ 220,41). Próximo 
ao Parque Ecológico. 
Aceito terreno ou apar-
tamento em Indaiatuba, 
Campinas e região, como 
parte do pagamento. 
R$ 690.000,00. Direto 
com o proprietário. F. 
19-992170168 ou 19-
992357764.
Vende-se casa em 
Cardeal - dois quartos, 
sala, cozinha america-
na, garagem coberta e 
área de serviços A.T. 
125m² A.C. 99m². Valor 
R$230.000,00. Aceita 
carro e Financiamento. 
F.: (19) 99124-2964
Vendo/Troco casa - 2 
dormitórios, sala, co-
zinha, copa, banheiro, 
garagem p/ 2 carros. 
R$205.000,00. Valor 
para troca R$280.000,00. 
Tratar direto c/ proprietá-
rio F.: (19) 3016-1685
Casa para venda em 
Condomínio Portal das 
Acácias - 2 dorm, sala, 
cozinha, área de serviço 
R$ 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 t ó r i o ,  p i s c i na , 
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 Jar-
dim Esplanada II - 3 
dormitórios, sala, cozinha 
área de serviço garagem 
coberta e sem cobertura. 
R$ 620.000,00. Corretora 
Selma Ribeiro F.: (19) 
98346-2299
Venda Imperdível - 
Casa frente a 50 metros 
da praça Bonachello 
Bairro: Costa e Silva, 
Indaiatuba/SP. Casa 
com 03 vagas para car-
ro, sendo 01 coberta, 
03 dormitórios, guarda 
roupas embutidos, sala, 
copa, cozinha, banheiro, 
lavanderia. Casa fundo 
edícula, 01 dormitórios, 
sala, cozinha, banhei-
ro. Com total de área 
construída 165m². Ter-
reno com 228m², por 
apenas R$390.000,00. 
Direto com proprietário. 
(OBS: Só terreno nes-
te bairro está valendo 
R$220.000,00) Fone: 
(19) 3875-4550

 
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 servi-
ço 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: Loca-
do por R$4.000,00 ate 
outubro 2020 - Penha 
SP - APTO DUPLEX, 
3 dorms, 1 suíte, 2 va-
gas, cozinha planejada, 
banheira e churrasquei-
ra. A.T: 233 m², A.U: 
133 m². R. Peixoto nº 9 
condomínio residencial 
Itapuã.Valor: R$ 390.000 
- tenho fotos. Tratar c/ 
proprietário (19) 98817-
5312

Apto condominio Spa-
zio Illuminare - com 55 
metros quadrados, sendo 
2 quartos (1 suite) + 1 
banheiro,  sala e sala de 
jantar integrados, cozi-
nha e area de serviço. 
Planejado na cozinha e  
em um dos quartos. Qui-
tado. Aceita financiamen-
to. Valor a vista R$ 210 
mil a vista sendo direto 
com proprietário. Estuda 
proposta 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, armá-
rios planejados embutido 
nos cômodos, garagem 
coberta 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,  diver-
sas árvores frutíferas, 
play groud, a 12 km do 
centro,  R$390.000,00 
aceita imóvel em Indaia-
tuba 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
Chácara Porteira de 
Ferro - 2 dorms, Sala , 

Cozinha, e lavanderia. 
Área gourmet avaranda-
da Churrasqueira e bal-
cão. F.: (19) 99721-0395
Terras de Itaici - 1000 
metros 300 As 02 suí-
tes máster c/ planejados 
Área gourmet c/ chur-
rasqueira, piscina ducha 
e lavabo. F.:(19) 99166-
8272
Sitio venda Indaiatuba 
- 27.800 metros. Com 
pequena casa. F.: (19) 
97423-3079
Elias Fausto - alqueires 
ótimos topografia porteira 
fechada F.: (19) 99166-
8272
Recanto das Flores - 
Com lago, toda gramada, 
área gourmet Churras-
queira, campo de futebol, 
cercada. F.: (19) 97423-
3079
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 
topografia, região sul da 
Bahia a 220km de Salva-
dor pela BR 101. Situado 
na região do Vale do Ji-
quiriça, a 7km da cidade 
de Mutuipe. A proprieda-
de 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$180.000,00 
F.:(19) 99762-7997 / 
3935-3294
Jardim California - 210 
metros Ótima topografia 
F.: (19) 99721-0395
Quintas de Terraco-
ta - 1250 metros R$ 
230.000,00. ACEITA 
PERMUTA F . :  ( 19 ) 
98333-5694
Condomínio Jardim Re-
sidencial London Park: 
Terreno com 300m² pla-
no, ótima topografia. Va-
lor: 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. Pie-
monte - ótima topografia 
e  l o c a l i z a ç ã o ,  c / 
infraestrutura completa, 
próximo ao centro. Tel: 
3875-2862/whatsapp: 
996738210
Vende-se 2 terrenos 
- Sendo 1 em Salto 
R$125.000,00 e 1 em In-
daiatuba R$135.000,00. 
Direto com proprietário 
F.: (19) 3875-0540

 
SALÃO COMERCIAL 
–REC. CAMPESTRE 
JÓIA - 250m² construí-
dos. Cozinha, mezanino, 
lavanderia, 02 WC’s sen-
do 01 adaptado p/ cadei-
rante. - R$4.000,00+IP-
TU. 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
Aluga-se Salão comer-
cial – com 60m², todo 
com azulejos, 02 banhei-
ros, 02 entradas, energia 
trifásico na Rua: Alagoas 
nº90 – Cidade  Nova – 
Indaiatuba/SP. Ao lado 
do Centro Esportivo, do 
Mercado Pagmenos. 
Por apenas R$1.700,00, 
já incluso IPTU. Direto 
com proprietário Fone: 
(19) 99714-4113 / (19) 
3875-4550

 
Brechó da Margot está 
liquidando tudo á partir 
de $1,00 a peça F.: (19) 
3875-1789

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 ame-
ricano com colchão, jogo 
de lençol, mosquiteiro. R$ 
200.F.: (19)98125-2939
Vendo Bicicleta Scoot. 
De  R$2.000 ,00  por 
R$800,00.  F.: (19) 3935-
6985
Vendo Máquina de cos-
tura 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, se-
mi-jóias, pulseiras, brin-
cos, colares, anéis re-
gulaveis, pedras avulsas 
inclusive terapêuticas. 
Ametista, olho de tigre, 
hematita, turmalina, aga-
ta etc. f.: (64)T
Vendo Bateria Musical 
Seminova cor: vinho, 
marca: PEACE, 8 pe-
ças (completa) Valor 
R$1.000,00 F. :  (19) 
3016-1685
Vendo roupas usadas à 
partir de R$1,99 F.: (19) 
3935-1633
Vendo portão de ferro 
1,80 X 3 F.: (19) 3935-
1633
Vendo 1 porta de vidro 
de correr de 1,60 F.: (19) 
3935-1633
Vendo TV 14 polegadas 
de tubo F.: (19) 3935-
1633
Vendo teclado CASSIO 
novo na caixa F.: (19) 
3935-1633
Vendo  máquina de re-
carregar cartucho F.: (19) 
3935-1633
Aceito doações de 
motores velhos, ferro e 
ferragens (geladeiras, 
máquina de lavar e fogão 
velho) Latas de (tintas, 
cervejas e refrigerantes), 
computadores, impresso-
ras velhas. Retiramos no 
local Fone.: (19) 99193-
2917 WhatsApp
L i q u i d a ç ã o  D V D ’ s 
R$0,50 cada Fone:  (19) 
99193-2917 WhatsApp
Vendo uma bassia para 
banheiro (Gelo) R$10,00 
nova  Fone: (19) 99193-
2917 WhatsApp

 
Vendo Gol G3 - Ano: 
2001. Doc: 2019 OK, 
Cor: Branco. 4 portas, 
econômico. Ótimo es-
tado Valor R$8.000,00. 
Para mais informações e 
fotos F.: (19) 98989-2549 
WhatsApp.
Ford Ka - 1.0 Sedan, cor: 
prata único dono. Valor 
R$ 39.000,00 F.: (19) 
99612-7897



Classificados B15

classificados

NOTAS DE FALECIMENTO
1.JOANA MARIA DOS 
SANTOS com 88 anos, 
Viúvo (a) de TERTOLINO 
PEREIRA DOS SAN-
TOS, Sendo Filho (a) de 
SANTA MARIA DE JE-
SUS. Deixa Filho(s):AN-
TONIO, SANDRA, ELSA, 
JOSÉ, APARECIDO, 
MANOEL, LUIZ (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
09/04/2019, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO JAR-
DIM MEMORIAL aos 
10/04/2019.

2.TEREZA MOREIRA 
DA SILVA com 87 anos, 
Viúvo (a) de GABRIEL 
FAUSTINO DA SILVA, 
Sendo Filho (a) de JU-
LIO MOREIRA e MARIA 
LOPES. Deixa Filho (s): 
IRACI, JOSÉ, VALDE-
CIR, WILSON, ILSON, 
NILSON, EDILSON, 
ELIANE, e FALECIDOS 
JULIO, JOSÉ FAUSTI-
NO, e MARIA. Falecido 
(a) em: 09/09/2019, e 
Sepultado (a) no CEMI-
TÉRIO MUN. DE CIDA-
DE GAÚCHA/PR aos 
10/09/2019.

3.ANTONIA VIEIRA 
BRITO com 84 anos, 
Viúvo (a) de ALIPIO 
BRITO, Sendo Filho (a) 
de ANTONIO VIEIRA 
NETO e MARIA GO-
MES VIEIRA. Deixa Fi-
lho (s): LAURO, LUCIA, 
LUCINEIA, LUCINILDA, 
LAERCIO, LOURIVAL, 
LAUDEMAR, JOÃO, LU-
DGERIO (MAIORES), 
LUIZ (FAL). Falecido em: 
02/10/2019, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO PAX 
EM SOROCABA-SP aos 
03/10/2019.

4.FRANCISCO MAR-
TINS CARNEIRO com 

69 anos, Casado (a) 
com ZELIA FERREIRA 
CARNEIRO, Sendo Filho 
(a) de JOÃO QUIRINO 
DE CARVALHO e AM-
BROZINA MARTINS DE 
CARVALHO. Deixa Filho 
(s):LOURIVAL, ADRIANA, 
ELIANA, e REGINALDO, 
ROBERTO (FAL). Falecido 
(a) em: 05/10/2019, e Se-
pultado (a) no CEMITÉRIO 
MUN. JARDIM DA SAU-
DADE TOLEDO-PR aos 
06/10/2019.

5.LUIZ CARLOS AGUIAR 
DE ALMEIDA com 68 
anos, Solteiro (a), Sendo 
Filho (a) de OSVALDO 
MELQUIADES DE ALMEI-
DA e HERTA AGUIAR DE 
ALMEIDA. Deixa Filho (s): 
DANIELE, JOÃO, PAU-
LO, e LUCIANA (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
10/10/2019, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUN. 
JARDIM DA SAUDADE-
-CRISTALINA/GO aos 
11/10/2019.

6.AVELINA TIOFLO DA 
SILVA com 83 anos, Vi-
úvo (a) de BENEDITO 
SOARES DA SILVA SO-
BRINHO, Sendo Filho (a) 
de BENEDITO TIOFLO 
DOS SANTOS e RITA DE 
JESUS SANTOS. Deixa 
Filho (s): RUBENS, CLA-
RICE, VERA, HELENA, 
ROBERTO, ZILDA (MAIO-
RES). Falecido (a) em: 
13/10/2019, e Sepultado 
(a) no CEMITÉRIO MUNI-
CIPAL DE ARAPONGAS-
-PR aos 14/10/2019.

7.CARLOS NICANOR DE 
BULHOES com 76 anos , 
Era Divorciado(a), sendo 
filho(a) de BENEDITA NI-
CANOR DE BULHÕES. 
Deixa Filho (s):SOLANGE, 

SIMONE, SILVIA, MAR-
CIA, MARIZA, MARCELO 
(MAIORES) Falecido em: 
16/10/2019, Velado(a) no 
PRAIA GRANDE, e sepul-
tado(a) no PRAIA GRAN-
DE aos 17/10/2019.

8.ALEXANDRE GON-
ÇALVES DA SILVA com 
29 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de AMAU-
RI GONÇALVES DA SIL-
VA e ERLI GONÇALVES 
DA SILVA. NÃO DEIXA 
FILHOS, Falecido em: 
22/10/2019, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
23/10/2019. 

9.LOURDES DANIN GE-
RALDINI com 84 anos , 
Era Viúvo(a) de ARLINDO 
GERALDINI sendo filho(a) 
de EMILIO DANIN e IDA-
LINA VICENTIN DANIN.
deixa filho(s): LUIZ 64, 
MARCOS 58, PAULO 54, 
Falecido em: 22/10/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) no 
JARDIM MEMORIAL aos 
23/10/2019. 

10.LINO JOSE AMGAR-
TEN com 77 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de AFONSO AMGARTEN 
e CECILIA SIGRIST.dei-
xa filho(s): NÃO DEIXA 
FILHOS., Falecido em: 
22/10/2019, Velado(a) 
no HELVETIA, e sepulta-
do(a) no HELVETIA aos 
23/10/2019. 

11.LUIZ DE ALMEIDA 
JACINTO com 67 anos , 
Casado (a) com MARCIA 
RIBEIRO NEVES JACIN-
TO sendo filho(a) de JOÃO 
ILARIO JACINTO e ILISA 
DE ALMEIDA JACINTO.

deixa filho(s): LUCAS 19, 
Falecido em: 22/10/2019, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 23/10/2019. 

12.MARIA DE ARAUJO 
SILVA com 74 anos , Era 
Viúvo(a) de FRANCISCO 
SOUZA E SILVA sendo 
filho(a) de ANACLETO 
DE ARAUJO CARNEIRO 
e CRISTINA DE ARAU-
JO CARNEIRO.deixa fi-
lho(s): JOSE , MARCOS, 
BERENICE , AURELINA 
, MAURO , CLEMILDA , 
MARIA LÚCIA , DANIE-
LE (MAIORES), Falecido 
em: 22/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
23/10/2019. 

13.FERNANDO PASSIO-
NI com 59 anos , Casado 
(a) com MARIA APARECI-
DA LOSS PASSIONI sen-
do filho(a) de LUIZ PAS-
SIONI e PASCHOA DOS 
SANTOS PASSIONI.deixa 
filho(s): FERNANDA 34 
JAQUELINE 32, Falecido 
em: 23/10/2019,  e sepul-
tado(a) no JARDIM DAS 
FLORES ITUPEVA aos 
24/10/2019. 

14.REGINALDO VICEN-
TE PESSOTTI com 38 
anos , Era Solteiro(a) sen-
do filho(a) de ORLANDO 
PESSOTTI e LUZIA DO 
CARMO PESSOTTI.deixa 
filho(s): MILENA 19, ISA-
DORA 05, Falecido em: 
23/10/2019, Velado(a) no 
CANDELARIA, e sepul-
tado(a) no CANDELARIA 
aos 24/10/2019. 

15.INALDA DOS SAN-
TOS SILVA com 83 anos 

, Era Viúvo(a) de JOSE 
MANUEL DA SILVA sendo 
filho(a) de JULIO CLEIN 
e ANTONIA DAS CLEIN.
deixa filho(s): IVO,DIRCE 
RUTHE, VANI, LUCI, ELI 
(MAIORES), Falecido em: 
23/10/2019, Velado(a) 
no JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
24/10/2019. 

16.NATIMORTO ANA 
LAURA MIRANDA MAT-
TOS DA SILVA com 0 anos 
, Falecido em: 23/10/2019, 
Velado(a) no PARQUE 
DOS INDAIAS, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 24/10/2019. 

17.ALAIDE ALEXAN-
DRE DE OLIVEIRA com 
92 anos , Era Viúvo(a) de 
JOSE CICERO DE OLI-
VEIRA sendo filho(a) de 
PEDRO ALEXANDRE DE 
OLIVEIRA e CLAUDINA 
CORREA DE MELO.deixa 
filho(s): LUIZ, MANOEL, 
PEDRO, DAVI, MARGARI-
DA, MARIETE, MARINES, 
RAQUEL, E ESTER, Fale-
cido em: 24/10/2019, Vela-
do(a) no JARDIM MEMO-
RIAL, e sepultado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS 
aos 25/10/2019. 

18.CONRADO LUIZ 
LARA CAMPOS com 88 
anos , Era Divorciado (a) de 
NERINA ROSELY CANTO 
SOLBIATI sendo filho(a) 
de OTTO DESIDERIO 
SORGENICHT e LUCIA 
LARA SORGENICHT.dei-
xa filho(s): CLAUDIA , TAI-
SA , PEDRO (MAIORES), 
Falecido em: 24/10/2019, 
Velado(a) no HELVETIA, e 
sepultado(a) no HELVETIA 
aos 25/10/2019. 

19.MARIA DE JESUS 
SILVA MITRAUD com 83 
anos , Era Viúvo(a) de MA-
THEUS MITRAUD sendo 
filho(a) de SEBASTIÃO 
ZICO DA SILVA e CON-
CEIÇÃO DE FREITAS.dei-
xa filho(s): FRANCISCO 
59, ALEXANDRE 57, MA-
THEUS 55 , DANIEL 45, 
Falecido em: 25/10/2019, 
e sepultado(a) no CEMI-
TÉRIO DA PAZ-SP aos 
27/10/2019. 

20.CARLOS ROBER-
TO DOS SANTOS com 
24 anos , Era Solteiro(a) 
sendo filho(a) de  MARIA 
APARECIDA PEREIRA 
DOS SANTOS. NÃO DEI-
XA FILHOS., Falecido em: 
27/10/2019, Velado(a) no 
PARQUE DOS INDAIAS, 

e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
28/10/2019. 

21.LUIZ BORGES DE 
SOUSA com 80 anos , Ca-
sado (a) com MARIA JOSE 
DE MELO DE SOUSA 
sendo filho(a) de ANTO-
NIO BORGES DA SILVA e 
ROSA PEREIRA DE SOU-
SA. NÃO DEIXA FILHOS, 
Falecido em: 28/10/2019, 
Velado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no JARDIM MEMORIAL 
aos 29/10/2019. 

22.CHAMBERTHAM DOS 
SANTOS FELIX DE JE-
SUS com 28 anos , Era 
Solteiro(a) sendo filho(a) 
de ANTONIO FELIX DE 
JESUS FILHO e MARIA 
CONCEIÇÃO DOS SAN-
TOS.deixa filho(s): HEN-
RIQUE 10, PEDRO 6,Fa-
lecido em: 28/10/2019, 
Velado(a) no JARDIM 
MEMORIAL, e sepulta-
do(a) no PARQUE DOS 
INDAIAS aos 29/10/2019. 

23.OSWALDO FACCIO 
com 84 anos , Casado (a) 
com MARIA APPARECIDA 
VICTOR FACCIO sendo 
filho(a) de LUIS FACCIO 
e EMILIA FACCIO.deixa 

filho(s): JOSE ENIO 59, 
MARIA ELIANE 53, Fa-
lecido em: 28/10/2019, 
Velado(a) no HELVETIA, 
e sepultado(a) no HEL-
VETIA- INDAIATUBA SP 
aos 29/10/2019. 

24.NILZA ANGELA LO-
RENÇANI DE GENARO 
com 88 anos , Era Viú-
vo(a) de ERMELINDO 
DE GENARO sendo 
filho(a) de FLORINDO 
LORENÇANI e LUCIA 
ROVERI.deixa filho(s): 
JOSE AIRTON, LUCIA, 
ERCI ( MAIORES), Fale-
cido em: 29/10/2019, Ve-
lado(a) no JARDIM ME-
MORIAL, e sepultado(a) 
no PARQUE DOS IN-
DAIAS aos 29/10/2019. 

25.ANILDO LINO DE 
ANDRADE com 53 anos 
, Casado (a) com IVANE-
TE CZELETZKI DE AN-
DRADE sendo filho(a) 
de ANTONIO LINO DE 
ANDRADE e CREUZA 
FELIX DE ANDRADE.
deixa filho(s): PAMELA 
19, LAÍS 4., Falecido em: 
29/10/2019, Velado(a) no 
JARDIM MEMORIAL, 
e sepultado(a) no PAR-
QUE DOS INDAIAS aos 
30/10/2019. 

 
Reparo de fontes em 
geral e aulas particulares 
de eletrônica em geral 
(prática & teoria) – Profº 
Riccó • Reparo de fontes 
em geral de: portões, 
cercas, pc’s, notebooks, 
nobreaks, tv’s, aparelhos 
de som, xbox, etc. • Aulas 
de eletrônica (prática te-
oria): R$60,00/Hora (19) 
98714-0111
Ofereço-me como pe-
dreiro encanador, re-
formas em gerais e 
pequenos reparos na 
construção civil.Tratar 
com João. F.: (19) 98329-
8580 WhatsApp
Ofereço-me para prestar 
serviços de pedreiro, en-
canador, jardineiro e ele-
tricista. 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 aten-
do a domicilio F.: (19) 
99448-0082 Val
Ofereço-me como Mani-
cure e Pedicure pé e mão 
R$25,00 sobrancelha 
R$10,00. Atendo tam-
bem a domicilio F.: (19) 
99369-5615
Ofereço-me como mo-
torista 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 

Terreno 
Condomínio 
Jardim dos 

Lagos  
664 metros. Pla-
no, escriturado, 

ótima localização. 
Valor 

R$348.000,00
Fone:

 (15) 99727-0688

MARCOS DE ALMEIDA FREITAS, 
CTPS 8567/352/SP, tendo em vista suas 
ausências injustificadas desde 16/09/2019 
e após inúmeras tentativas de contato por 
telefone e telegrama sem resposta, solici-
tamos seu retorno ao trabalho no período 
de 48 horas na empresa Plastek do Brasil 
localizada em Indaiatuba/SP, sob pena de 
caracterização de abandono de emprego, 
que autoriza a rescisão do contrato de tra-
balho por justa causa, nos termos do artigo 
482, I, da CLT.

EDITAL DE CHAMADA
GIBIM SEGURANÇA ELETRONICA 
LTDA , sito à Av. Conceição nº 2645- Vila 
Georgina, nesta cidade de Indaiatuba, esta-
do de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 06.075.293/0001-52, solicita o compa-
recimento do empregado, Gilson Berbel, 
portador da Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social nº 65461 série 282-SP, no 
prazo legal de 03(três) dias a contar desta 
data. O não comparecimento implicará em 
Abandono de Emprego, conforme art 482, 
letra “I” da CLT.

Conversa com Jesus
“Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda a minha 
confiança. Vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do universo. 
Vós sois o Rei dos reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o 
morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas 
angústias, minhas lágrimas, bem sabeis, divino amigo, como 
preciso alcançar de vós esta graça que espero, com muita fé 
e confiança. Fazei, divino Jesus Cristo, que eu a alcance, pois 
necessito muito. Por isso, peço-lhe com muita fé (pedir a gra-
ça). A conversa convosco, meu grane mestre, me dá ânimo 
e alegria para viver. Como gratidão, distribuirei esta oração 
a outros que precisam de vós, para que aprendam a ter fé e 
confiança em vossa misericórdia. Iluminai meus passos, as-
sim como o sol ilumina, todos os dias ao amanhecer. Jesus 
Cristo, tenho total confiança em vós e, a cada dia que passa, 
aumenta minha fé e meu amor”                                 Por C.C.C 

serviços. Tenho 75 anos, 
tenho boa sáude, sou 
aposentado. Não preciso 
receber nenhum dinhei-
ro. Só preciso da moradia 
Fone.: (15)99646-7494 / 
(19) 3327-6387
Ofereço-me como assis-
tência técnica em máqui-
na de costura industrial 
F.: (19)99212-1731
Ofereço-me como con-
sultora Hinode, Herbalife, 
Natura, Avon e Jequiti 
entrega a domicilio Elsa 
F.: (64) 99224-6033
Ofereço me para traba-
lhar como anfitrião de 
caozinhos com amor e 
carinho , sendo para pas-
sear e aconchego dormir 
,perto da Av: Kennedy 
(sumerboll). Indaiatuba. 
Elza Maria Fone: (64) 
99224-6033
Ofereço-me como faxi-
neira ou diarista. Falar c/ 
Adilene F.: (19) 99950-
6251
Ofereço-me como pas-
sadeira F.: (19) 99595-
9448
Ofereço-me como cui-
dadora de idosos. Falar 
com Erika F.: (19) 3875-
7624



B16 Serviços / Utilidades


